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Uudessakaupungissa 20.3.–22.3.2020. 

Valtakunnalliset Puhallinpäivät ovat 
Uudessakaupungissa 20.3.–22.3.2020. 

Pääkirjoitus 1/2021 
Miten tämän nyt sanoisi, kun ei haluaisi enää puhua tai 
kuulla koko asiasta mitään, tästä jo lähes vuoden 
jatkuneesta, normaalin päiväjärjestyksen sotkeneesta 
– no, tiedätte kyllä mistä. Eikä tilanteelle ole vielä(kään) 
loppua näkyvissä rokotteista huolimatta. Tämän ajan 
“sarjataulukot” tulevat päivittäin silmiin ja korviin, vaikka 
niitä kuinka yrittäisi vältellä sulkemalla uutiskanavat. 
Miksei julkisteta päivittäin tervehtyneiden lukumääriä?

En tiedä yhtäkään ihmistä, joka ei olisi jo väsynyt 
tilanteeseen. Mutta pakko vaan on jaksaa tavalla tai toisella 
ja mennä elämässä eteenpäin. Erityisen huolestunut olen 
paitsi lasten ja nuorten jaksamisesta ja mielenterveydestä, 
myös teidän kaikkien kapellimestareiden, soitonopettajien 
ja aikuisten soittajien jaksamisesta toinen toistaan 
vaikeammissa tilanteissa eri paikkakunnilla. Jo nyt on 
nähtävillä puhallinorkestereiden ahdinko, kun soittamaan ei 
päästä edes harjoituksiin, saati esiintymään, jotta 
välttämättömiä tulojakin jostain toiminnan pyörittämiseen 
saataisiin. Kun tämä kurimus joskus loppuu (pakko uskoa 
niin tapahtuvan), edessä on paljon jälleenrakennustyötä, 
jotta viikkoja ja kuukausiakin pakkotauolla olleiden 
orkestereiden toiminta saadaan elpymään ja soittajat 
takaisin rakkaan harrastuksen pariin.

Mediassa on nähty ja kuultu useita vuodatuksia alan 
tilanteesta, mutta kovin hiljaisia ovat poliittiset päättäjät 
olleet kulttuurialan puolustamisessa. Mielenkiinnolla 
odotan, löytyykö sellaisia näin vaalien alla.

Jokaisella meistä on omat tavat ladata akkujaan. Itse olen 
lisännyt ulkoilun määrää ja iloinnut hyvistä hiihtokeleistä 
tänä talvena. Kummasti ulkoillessa ja liikkuessa saa 
ajatukset selkeämmiksi, ja kun vaan saa itsensä liikkeelle, 
palkaksi siitä saa hyvän mielen ja energiaa taas muuhun 
tekemiseen. Kevätaurinko loistaa yhä kirkkaammin, ja valon 
määrä lisääntyy päivä päivältä, nautitaan siitä!

Varmoja kevään merkkejä on ilmassa, kun puhallinpäivät ja 
liiton vuosikokous lähestyvät piakkoin. Toivottavasti 
tapaamme niissä – vaikkakin ne joudutaan järjestämään 
tänä keväänä verkon välityksellä. Toivon myös, että tämä 
kädessäsi oleva lehti ilahduttaa Sinun päivääsi. Tiesithän, 
että Sinäkin voit osallistua tämän lehden tekemiseen 
lähettämällä juttuehdotuksia? Kerro vaikkapa, mitä 
mukavaa olette orkesterissanne tehneet tai mikä olisi 
sinun tsemppiviestisi muille puhallinorkesterilaisille.

Ollaan toistemme tukena ja pysytään terveinä. Hyvää 
alkanutta vuotta ja voimia kevään askareisiin, kyllä tästä 
selvitään!

Lappeenrannassa 16.2.2021

Anu Koskinen
puheenjohtaja
Suomen Puhallinorkesteriliitto ry

SPOL HALLITUS 2020

Puheenjohtaja, päätoimittaja
Anu Koskinen, spol.pj(at)gmail.com, 
045 1483959

Varapuheenjohtaja
Anne Kankare, anne.kankare(at)ksmo.fi, 
0400 808 259

Sihteeri, nettisivut, some
Tiiu Tuominen, spol.sihteeri(at)gmail.com, 
040 9637701 (ei virka-aikaan)

Taloudenhoitaja, laskutus
Marita Rantamäki, marita.rantamaki(at)gmail.com, 
040 5139059

Jäsenlehti, kansainväliset asiat, musiikkikustannus
Jukka Viitasaari, jukka.viitasaari(at)kolumbus.fi, 
050 323 3698

Hallituksen jäsen
Okko Kivikataja, okko.kivikataja(at)konservatorio.fi, 
050 5203511
Pekka Lyytinen, pekka.lyytinen(at)elisanet.fi, 
041 451 5516
Taina Räsänen, taharasa(at)gmail.com, 
040 7040589
Lassi Takanen, lassi.takanen(at)gmail.com, 
040 7676237

Toiminnanjohtaja
Sirpa Berg spol.toiminnanjohtaja(at)gmail.com, 
050 566 5895
Jäsenrekisteri, tiedotus, ansiomerkit, koulutus, 
nuottimyynti, musiikkikustannuksen sopimusasiat

Kannessa Eino Kervinen, kuva: Ville Kervinen

PUHALLINORKESTERI-lehti
Päätoimittaja: Anu Koskinen
Toimittaja, sisällöntuottaja ja taitto: Jukka Viitasaari
Painopaikka: Keuruun Laatupaino KLP Oy

Aineistot seuraavaan lehteen 30.4.2021 mennessä
viitasaurus@gmail.com

ILMOITUSHINNASTO:
Takakansi   450  € 
Sisäsivut:
1/1                300 €
1/2                200 € 
1/4                120 €
1/8                    75 €
Kolmesta peräkkäisestä 1/1 ilmoituksesta saa 
neljännen ilmaiseksi. 
Tarkemmat ohjeet spol.pj@gmail.com,
www.spolli.com

Puhallinorkestereiden SM-kisat 
siirtyvät jälleen vuodella:
kilpailut pidetään Tampereella 
7.–8.5.2022. Tiedustelut: 
tampu.info@gmail.com tai Päivi 
Pyymäki p. 0400 891 964.

Valtakunnalliset 
Puhallinpäivät
virtuaalisesti:
Uusikaupunki
19.–20.3.2021.
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Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:n myöntämät ansiomerkit ja huomionosoitukset

Vuosikokous lähestyy! 

Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 20.3. klo 14.00. Jäsenistön 
toivotaan osallistuvan kokoukseen pääosin etäyhteyksin viimevuotiseen tapaan. Sääntömääräisten asioiden lisäksi 
asialistalla on ehdotus liiton sääntöjen muuttamiseksi. Vuosikokouskutsut, valtakirjalomakkeet sekä em. 
sääntömuutosehdotukset on lähetetty jäsenistölle Yhdistysavain-palvelun kautta. Muistathan ilmoittautua kokoukseen 
ja toimittaa allekirjoitetut valtakirjat toiminnanjohtajalle spol.toiminnanjohtaja@gmail.com keskiviikkoon 17.3.2021 
mennessä. 

Tervetuloa mukaan! 

SPOL:n hallitus 

Koskinen Jyrki             Pienoislippu hopealaatalla 

Nurmijärven puhallinorkesteri / Nummelan ja Karkkilan soittokunta 

Karhemaa Seppo        Erikoisansiomerkki 

Partiolippukunta Tampereen Kotkien puhallinorkesteri 

Kokkonen Mauri          Kultainen ansiomerkki 

Nieminen Hannu         Kultainen ansiomerkki 

SPOL onnittelee! 

 Haluatko saada jäsenmaksun e-laskuna? 

 Nyt se on mahdollista! Jäsenistöltä tulleen toiveen ja toimintakyselyn vastausten perusteella SPOL ottaa käyttöön e-laskun.    
lMikäli haluat sellaisen sähköpostitse lähetettävän laskun sijaan, etkä vielä ole toivettasi kertonut toimintakyselyn yhteydessä,   
lei hätää. Lähetä viesti asiasta toiminnanjohtajalle spol.toiminnanjohtaja@gmail.com, niin saat jäsenmaksulaskusi jatkossa 
 e-laskuna suoraan verkkopankkiin. 
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SISÄLLYS – Puhallinorkesteri 1/2021SISÄLLYS – Puhallinorkesteri 1/2021

3   SPOL tiedottaa
5   Tervetuloa virtuaalisille Puhallinpäiville 19.3.–20.3.2021!
6   Omalla äänellä, Sirpan sektorilta
7   Tulevia koulutuksia
8–9   Pasi-Heikki Mikkola aloitti ylikapellimestarina
10–13  Perinnepäiväkonsertti verkon välityksellä
14–15  Helpotusta puhallinkonserttinälkään
16–18   Kolme kokeilua etäorkesterille
19   Vuoden 2020 orkesteritoiminnan lukuja
20–21  Tietoverkkojen viive ryhmämusisoinnin esteenä
22–23  Korona-aikana on oltava fleksiibeli
24  Kvartaalin kantaesityksiä Sauli Saarinen: Festival Music
25   Kvartaalin kantaesityksiä Jussi Lampela: If We Must Die
26   Kvartaalin kantaesityksiä Markku Viitasaari: Global Winds
27   Kvartaalin kantaesityksiä Tero Lanu: From a Lizard to a Dragon
28   Kvartaalin kantaesityksiä Anni Hautala: Mesikämmen
29   Kvartaalin kantaesityksiä Jukka Viitasaari: The High Road & Oriental Beat
30   Nuutisia – Yheter
31   Sumu-Fimu – yhteisvoimin musiikinharrastajien puolesta
32   Marsseja Ykspihlajasta ja maailmalta
33   Rautsikan 120-vuotisjuhlat Seinäjoella
34   Kirja-arviot Huttula: Olet mitä soitat. 50 vuotta Teekkaritorvia

Tornikoski: Miljoonia (vai) mokkapaloja
35   Seppo Karhemaa In memoriam
36–37  Elettiinpä ennenkin: Viimeiset soitto-oppilaat
    SPOL:n logon suunnittelija Mariitta Karpakka muistelee
38–39  The Creative Repertoire Initiative – Creators of Adaptable Music
40–41  Uutta materiaalia vaskisoittajille
42   Kvartaalin varaventtiili: Heli Seppälän näpertelyt

Sivulta 16 voit lukea tämän orkesterin etäkokeiluista. Kuva: Henna Kervinen
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Valtakunnalliset 29. puhallinpäivät eivät peruunnu, vaan kokoonnumme Zoom-
yhteydellä. Tule kuulemaan uusinta puhallinmusiikkia, mielenkiintoisia luentoja ja 
tapaamaan tuttuja verkon välityksellä! Tapahtuman järjestelyissä ovat mukana 
Suomen Puhallinorkesteriliitto, Vakka-Suomen musiikkiopisto, Crusell-viikko ja 
Kansalaisfoorumi.
 
Ilmoittaudu nyt sähköpostitse: puhallinpaivat.ilmoittautuminen@gmail.com 
Tapahtumalinkki lähetetään ilmoittautuneille perjantaina 19.3.2021.
Hinta: 40 €, maksetaan tapahtuman jälkeen.
 
Luennoitsijoiksi olemme saaneet tapahtumaan Robert Ambrosen Atlantasta Usa:sta. Hän kertoo projektistaan ”Creative 
Repertoire Initiative”, jossa säveltäjät itse tekevät pienennöksiä tunnetuista teoksistaan tai säveltävät uutta musiikkia 
toteutettavaksi hyvin pienellä porukalla ja vaihtelevalla soittimistolla. Tanja Ikonen kertoo ja näyttää käytännössä, kuinka 
hän vetää etäharjoituksia orkestereilleen Norjassa. Oma soitin kannattaa varata luennolle mukaan! Raine Ampuja avaa 
osaltaan puhallinmusiikin värikkäitä vuosisatoja suomalaisen sotilasmusiikin historiahankkeen pohjalta.  Anni 
Jääskeläinen ja Sanna Vuorinen pitävät monelle orkesterinjohtajalle ja soittajalle ajankohtaisen session ”Työn 
mielekkyys ja mielettömyys etäaikana – oma jaksaminen ja yhteisön tuki” -teemalla.
 
Nuottiesittelyille on varattu ohjelmassa reilusti aikaa, ja useat kustantamot ovat tarttuneet tilaisuuteen esitellä 
puhallinpäiväväelle uutuuksiaan. Suomen Puhallinorkesteriliitto pitää vuosikokouksen lauantaina klo 14, ja molempien 
päivien lopuksi on luvassa konserttielämykset puhallinpäiville osallistuville. Perjantai-illan konsertti on Crusell-viikkojen 
talvikonsertti, jossa esiintyvät Niamh McKenna (huilu), Olli Leppäniemi (klarinetti), Antti Tikkanen ja Minna Pensola 
(viulu), Atte Kilpeläinen (alttoviulu) ja Tuomas Lehto (sello). Puhallinpäivät päättyvät Vaski Rescuen (Visa Haarala ja 
Aleksi Saraskari) livejukeboxiin lauantai-iltana.
 
Seuraa mahdollisia ohjelmanmuutoksia ja tiedotusta tutusta osoitteesta www.puhallinpaivat.fi tai tapahtuman 
Facebook-sivuilta.

 
OHJELMA (muutokset mahdollisia):

Perjantai 19.3.2021
14:00  Petri Hatakka ja Olli Leppäniemi: Crusell-festivaalin ohjelman julkistaminen
14:30  Lassi Ikäheimo: Hamina Tattoo / Junior Tattoo
15:00  Nuottiesittelyjä 
16:00  Robert Ambrose: Creative Repertoire Initiative
17:00  Tanja Carita Ikonen: Etänä, mutta lähellä. Luento  
ccccccccNorjasta
18:00  Crusell -talvikonsertti
19:00  Konsertin jälkeen vapaata jutustelua

Lauantai 20.3.2021
12:00  Puhallinpäivien avaus 
12:15  Raine Ampuja: Puhallinmusiikin värikkäät vuosisadat
13:00  Nuottiesittelyjä
14:00-15:30 Suomen Puhallinorkesteriliiton vuosikokous 

(jäsenille, kokoukseen lähetetään erillinen linkki), 
muuten ohjelmassa tauko klo 15 asti

15:30  Melanie Brooks & Stephen Mitton: Leading Tones Music
16:00  Sanna Vuorinen ja Anni Jääskeläinen: Työn mielekkyys        
j              ja mielettömyys etäaikana – oma jaksaminen ja yhteisön tuki.
17:00  Nuottiesittelyjä
17:40  Vuoden pinna ja puhallinorkesteri
18:00  Vaski Rescue Livejukebox: Puhallinpäivät 2021 Special 

Visa Haarala ja Aleksi Saraskari
Puhallinpäivien 2021 päätös
 
Nuottiesittelyissä mukana ainakin: 7ikko, Blosari, Hanna Elomaa, Leading Tones Music, Musact, Pink Baton Productions, 
Spol, STM.

Lisätiedot: Minna Kajander minna.kajander@gmail.com 
Muutokset aikataulussa ovat mahdollisia!

Tervetuloa virtuaalisille Puhallinpäiville 19.3.–20.3.2021! 

  Crusell -talvikonsertti:
 
 B.H. Crusell: Kvartetto klarinetille ja jousitriolle nr. 1 Es duuri op. 2
 Amy Beach: Theme and Variations huilulle ja jousikvartetille op. 80
 Samuel Coleridge-Taylor: Klarinettikvintetto op.10
 
 Niamh McKenna, huilu
 Olli Leppäniemi, klarinetti
 Antti Tikkanen ja Minna Pensola, viulu
 Atte Kilpeläinen, alttoviulu
 Tuomas Lehto, sello
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Sirpan sektorilta:

SUKUPOLVIKYSYMYS
Minulle kerrottiin seuraavanlainen tarina:

Männyn juuret pureutuvat syvälle maahan. Mäntymetsä 
näyttää dynaamiselta ja valoisalta. Auringon valossa 
männyn runkojen kaarna hehkuun oranssina. Myrskytuuli 
taivuttaa mäntyjä, mutta mänty kestää sen uljaasti. 
Vanhat naavaiset kuuset levittävät juuristonsa ympärilleen 
laajalle alueelle. Kuusimetsässä on oma tuoksu, hämärä 
valo ja jotain mystistä, jolle ei ole sanoja. Repivä myrsky 
kaataa kuusen yhdellä riuhtaisulla vieden ison palan 
maa-ainesta mukanaan.

Sienirihmastot leviävät maan alla. En pysty havaitsemaan 
niiden laajuutta, sokkeloisuutta, reittejä enkä sidoksia 
mitenkään. Rihmasto on arvaamaton ja tuntematon. 
Sieltä voi nousta taivaallisen ihania näkyviä osia. Tai 
sitten sieltä nousee pölyäviä, tappavan myrkyllisiä ja 
sotkua aiheuttavia olioita. Rihmastoa ei paljon myrskyt 
hetkauta. 

Mänty symboloi klassisen ajan ihanteita ja sivistystä, 
paneutumista syvällisesti yhteen asiaan kerrallaan. 
Kuusen juuristo tuo mieleen modernin ajattelun, vanhan 
totuuden etsijän, laaja-alaisella cross-over -mausteella. 
Tässä ajattelussa luodaan jo uudenlaisia yhteyksiä, joissa 
yhdistetään kaksi toisilleen ennestään tuntematonta asiaa 
uudeksi synteesiksi.

Sienirihmasto kuvaa postmodernia kybermaailmaa ja ajattelua. Mikään vanha ei ole itsestään selvästi pyhää. Rakenteita 
ei ole. Tai jos sellainen vahingossa syntyy, se täytyy nopeasti hajottaa. Rihmasto luo vaikeaselkoisuudessaan ja 
arvaamattomuudessaan ihmiselle mahdollisuuden hukata kokonaan oman ajattelun ja totuuden etsinnän. Varsinkin, kun 
tähän lisätään kaupallinen toiminta, jossa on tarkoitus saada toisen myymä tuote näyttämään huonolta verrattuna 
omaan. Kaikki keinot ovat sallittuja. Massoja on rahan liikkeillä helppo ohjata piilossa katseilta. Liikkeelle voidaan laittaa 
ihan mitä tahansa lukuja ja tutkimustuloksia. Valheellisen tiedon lähteitä ei pystytä jäljittämään eikä väitteitä kumoamaan 
- ainakaan ajoissa.

Me dinosaurusten aikalaiset olemme syntyneet suurten ikäluokkien ja heidän vanhempien sisarustensa lapsiksi 50-luvun 
lopulla ja 60-luvulla. Meitä koulutti kokonainen mäntymetsä, ja silti meistä kasvoi työteliäitä ja ahkeria kuusia. 
Arvostamme perinteitä, mutta olemme myös valmiita ottamaan mausteita ja laajennuksia klassisen ajattelun rinnalle. 
Olemme puhdasverisiä modernisteja. 

Meidän lapsemme ovat X- ja Y-sukupolvea, jotka ovat luoneet työelämään uudenlaisia sääntöjä ja arvostuksen suuntia. 
Kuusia, joilla on ympärillään jo vahvoja rihmastoja. Hierarkiat ja autoritääriset rakenteet eivät kiinnosta, ja laadukkaat 
tietotekniset ratkaisut ovat itsestään selviä asioita ja niitä vaaditaan. Kuopuksemme ja oppilaamme ovat jo puhdasverisiä 
Z-sukupolven edustajia, postmoderneja sienirihmastoissa seikkailijoita.

Osuuko tämä tarina musiikkiin, soittamiseen ja kouluttamiseen? Uppoaako K-pop -kansaan Beethoven? Onko 
opettamisen ja kouluttamisen tarkoitus pysäyttää rihmasto ja luoda syviä juuria ja maan yläpuolella näkyviä selkeitä 
latvaosia? Viedäänkö koulutus sekavaan rihmastoon, osaksi tuntematonta ekosysteemiä, jonka lainalaisuuksia emme 
ymmärrä?

Kunhan näitä poikkeusolojen aikoja päästään purkamaan ja kokoamaan kokemuksia ja oppeja tältä ajalta, olemme ehkä 
viisaampia myös siinä, mihin suuntaan orkesteritoimintaa ja musiikkikoulutusta tulee todellisuudessa kehittää. Taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelman uudistus on avannut jo esimerkiksi syventävissä opinnoissa paljon tilaa 
sienirihmastoajattelulle. Opintokokonaisuus voi olla korillinen pieniä ja suuria herkkutatteja ja punikkitatteja yhden ylvään 
kuusen tai männyn sijaan. Mutta sienirihmastot eivät pärjää ilman emokasvejaan, kuusia ja mäntyjä. Luonnossa sienet 
elävät synteesissä kuusien ja mäntyjen kanssa. Yhden asian syvällistä oppimista ja korkealle tähtääviä päämääriäkin 
tarvitaan. Ja valtava määrä ymmärrystä, laadukasta ajattelua ja kehittämistä.

Kolumni: Omalla      äänellä 

Teksti: Sirpa Berg

Kuva: Ilpo Soikkeli

SPOL:n toiminnanjohtaja Sirpa Berg
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Verkkomarkkinoinnin ja viestinnän koulutus 
Lauantaina la 17.4.2021 klo 10.00 alkaen verkossa.
Kouluttajana Kansalaisfoorumin viestinnän suunnittelija Riitta Liski. 

Koulutuksen sisältö:

• somemarkkinointi
• uutiskirjeen laatiminen
• verkkosivun viestintä
• blogi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tulossa pian. Kurssille ilmoittautuneille tulee ennakkotehtävä. Koulutuksen aikana tehdään 
Puhallinmusiikin päivään liittyvää markkinointimateriaalia ja viestintää harjoitustehtävänä.

Koulutus on SPOL:n jäsenille maksuton.

PUHALLINMUSIIKKIVIIKKO Järvenpään 
Seurakuntaopistolla 9.–15.7.2021

Tulevia koulutuksia

Järvenpään kulttuurimaisemissa soivat kesällä puhaltimet. Tarjolla on 
kolme orkesteria, kamarimusiikkia, improvisaatiota, rytmiikkaa, musiikin 
digitaitoja, soittotunteja ja hyvää seuraa. Puhallinmusiikkiviikko on 
kansanopistokoulutus (”musiikkileiri”) kaikenikäisille ja -tasoisille 
musiikin harrastajille ja opiskelijoille. Kampukselle on hyvät 
kulkuyhteydet mm. paikallisjunalla Helsingistä.

Yhteissoiton lisäksi kurssin hintaan kuuluu pääinstrumentissa 30 
minuutin yksilöopetus seuraavissa instrumenteissa: huilu, oboe, 
klarinetti, fagotti, trumpetti, saksofoni, käyrätorvi, pasuuna, eufonium, 
tuuba ja lyömäsoittimet. Pääaineeksi tai sivusoittimen hinnalla toiseksi 
aineeksi voi myös valita musiikin digiosaamisen, joka sopii niin 
opiskelijoille, harrastajille kuin pedagogeille. Kurssi sisältää opiskelua 
erilaisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä, mm. GarageBand ja 
Sibelius. Kurssille osallistuminen edellyttää omaa Applen laitetta (iPad, 
MacBook jne.).

Seuraa viestintää – ilmoittautuminen aukeaa pian!

Tervetuloa Puhallinmusiikkiviikolle!
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Puolustusvoimien uutena ylikapellimestarina aloitti 
1.1.2021 musiikkieverstiluutnantti Pasi-Heikki Mikkola. 
Hän siirtyi Pääesikuntaan Kaartin soittokunnan 
päällikkökapellimestarin tehtävästä, ja sitä ennen hän on 
työskennellyt muun muassa Laivaston soittokunnassa, 
Savon Sotilassoittokunnassa ja Panssarisoittokunnassa. 

Edellisessä tehtävässä Kaartin soittokunnassa hän sai 
olla yli viisi vuotta. – Se oli yksi hienoimmista vaiheista 
työurallani. Sain tehdä korkean ammattitaidon omaavan 
ja hyvähenkisen orkesterin kanssa töitä. Kaartin 
soittokunnan aikaan tuli vielä juhlaputki: vuonna 2017 
Suomi täytti 100 vuotta, 2018 Puolustusvoimat 100 
vuotta ja 2019 Kaartin soittokunta 200 vuotta. Lisäksi 
Kaartin soittokunta sai oikeuden käyttää Tasavallan 
Presidentin edustusorkesteri -nimeä. Ja sitten vielä 
vuonna 2020 COVID-19. Näin tapahtumarikasta viittä 
vuotta ei osannut odottaa, Mikkola muistelee 
ylikapellimestarin tehtävää edeltäneitä työvuosia.

Pasi-Heikki kertoo ottaneensa ylikapellimestarin tehtävät 
hyvillä mielin vastaan, onhan kyseessä toimialan korkein 
tehtävä Puolustusvoimissa. Pesti on alkanut työn 
täyteisenä. – Alkuvuosi on lähtenyt käyntiin vuosiraportin 
ja erilaisten käskyjen valmisteluina, muun muassa 
Puolustusvoimien kesäkiertueen 2021 käsky on työn alla.  
Asioista tulee myös laajempia, kun koronan takia pitää 
tehdä tapahtumiin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Samalla 
valmistellaan jo vuoden 2022 tilaisuuksia, Mikkola toteaa 
ensimmäisten työviikkojen tehtävistä.

Uusi ylikapellimestari kokee saaneensa hyvät evästykset 
tehtävään edeltäjältään.
– Jos koronapandemiasta hakee jotain hyvää, niin en 
olisi varmaan voinut saada parempaa perehdytystä Jyrki 
Koskiselta kuin mitä nyt sain. Minulle oli varattu koko 
viime vuoden joulukuu perehdytykseen, ja kun 
esimerkiksi  itsenäisyyspäivän tilaisuudet supistuivat aika 
pieniksi, oli Jyrkin kanssa aikaa keskustella 
ylikapellimestarin tehtävästä ja ylipäätään 
sotilasmusiikkialasta, Mikkola kertoo saamastaan 
opastuksesta.

Kysyttäessä, mitkä asiat Mikkola kokee tärkeimmiksi 
tehtävikseen ja tavoitteikseen uudessa työssään, hän 
vastaa: – Kyllä ylikapellimestarin tärkeimpiä tehtäviä on 
luoda ja mahdollistaa mahdollisimman hyvät 
toimintaedellytykset sotilassoittokunnille. Se ei ole 
ylhäältä käskemistä vaan tasaveroista vuorovaikutusta.

Tällä hetkellä suurimpana haasteena on 
koronapandemia. – Olemme kohta vuoden joutuneet 
taistelemaan tämän asian kanssa, ja kulttuuriala on 
saanut voimakkaasti siipeensä. Myös Puolustusvoimien 
varusmiessoittokuntaan hakeutuvien määrä on laskussa, 
kun koulutuksessa ei ole voitu kaikkia tähtihetkiä 
toteuttaa, ja esiintymisiä viime vuoden saapumiserällä oli 
varsin vähän. Toivonkin, että puhallinorkesterien vetäjät 
kannustavat nuoria soittajia hakeutumaan 
varusmiessoittokunnan pääsykokeisiin. Nyt me kaikki 
odotamme, että tilanne paranisi ja päästäisiin 
esiintymään elävälle yleisölle, Mikkola toivoo. Tähän 
toiveeseen on helppo yhtyä.

PASI-HEIKKI MIKKOLA ALOITTI YLIKAPELLIMESTARINA
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Tulevaisuuden tapahtumia ja näkymiä 
sotilasmusiikkialalla

Lähivuosina on tulossa tuttuja sotilasmusiikkitapahtumia, 
mikäli vain yleinen vallitseva tilanne niiden järjestämisen 
sallii. Aikaisemmin MILjazz-nimellä tunnettu 
Puolustusvoimien kesäkiertue on tarkoitus toteuttaa tänä 
vuonna 11 paikkakunnalla, ja sitä tehdään 
tulevaisuudessakin. Toivottavasti myös kansainvälinen 
Hamina Tattoo voidaan järjestää vuosina 2021 ja 2022. 
Rakuunasoittokunta viettää 100-vuotisjuhliaan tänä 
vuonna, ja toki kaikki soittokunnat tekevät omia 
konserttejaan ympäri maata.
– Haaveena on myös vuonna 2023 toteuttaa 
sotilassoittokuntien oma tattookiertue, johon haluaisimme 
ottaa mukaan nuorisopuhallinorkestereita. Meillä oli jo 
suunnitelmat pitkällä toteuttaa tämä aikaisemmin, mutta 
jälleen korona sekoitti tilanteen, Mikkola paljastaa 
tulevista suunnitelmista.

Entä mikä on Pasi-Heikin visio siitä, minkälainen tilanne 
sotilasmusiikkikentällä on hänen toimikautensa lopussa, 
mihin suuntaan hän haluaa alaa viedä?  
– Mielestäni ala on kehittynyt koko ajan eteenpäin, ja 
sotilassoittajien ammattitaito on aina vain parempi. 
Yhteistyö on voimaa sotilasmusiikkialalla, mutta haluaisin 
kiillottaa näitä sotilasmusiikin timantteja niin, että 
jokainen sotilassoittokunta voisi kertoa omaa tarinaansa. 
Tunnetaanko meidän hienot orkesterit Kaartin 
soittokunta, Rakuunasoittokunta, Lapin 
sotilassoittokunta, Laivaston soittokunta, Ilmavoimien 
soittokunta ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunta 
muuten kuin puhallinorkesteripiireissä? Ainakin voimme 
tehdä työtä tunnettavuuden eteen, Mikkola pohtii.  

Marraskuussa 2019 sotilasmusiikin 200-vuotisjuhlissa 
silloinen ylikapellimestari Jyrki  Koskinen mainitsi 
puheessaan sotilasmusiikkialalle tehtävästä konseptista. 
– Sen avulla on tarkoitus miettiä, mitä sotilasmusiikki on 
2030-luvulla. Toimialan ihmiset ovat yhdessä kirjoittaneet 
konseptia, ja olemme löytäneet niin vahvuuksia kuin 
kehittämisen arvoisia asioita ja jopa heikkouksia omalta 
toimialalta. Kaikkia asioita tällä konseptilla ei pystytä 
ratkaisemaan, eikä se ole tarkoituskaan. Sotilasmusiikin 
konsepti on joustava työkalu, jota voidaan päivittää 
tarvittaessa, Mikkola valottaa konseptin sisältöä ja sitä, 
kuinka se tulee vaikuttamaan ylikapellimestarin työhön ja 
sitä kautta sotilasmusiikin tulevaisuuteen.

Rekrytointi  yhä suurena haasteena 

Rekrytointi on edelleen osoittautunut ainakin joidenkin 
soittimien ja soittokuntien kohdalla haasteelliseksi. Pasi-
Heikki Mikkola kertoo, että jo Jyrkin Koskisen ollessa 
ylilkapellimestarina aloitettiin voimakkaasti puhua 
rekrytoinnin ongelmista sekä kapellimestari- ja 
soittajapulasta. – Olemme olleet huolissamme nuorten 
musiikkiharrastuksista ja puhallinsoittajien määrän 
vähenemisestä, minkä musiikkioppilaitoksetkin ovat 
huomanneet. Sotilassoittokunnat ovat tehneet enemmän 
koululaiskonsertteja ja erilaisia yhteisprojekteja 
musiikkioppilaitosten, opettajien ja musiikinharrastajien 
kanssa. Tätä haluamme jatkaa ja ottaa mielellään 
vastaan uusia ideoita, joilla saamme puhallinmusiikin 
kenttää laajemmaksi, Mikkola toteaa ja huomauttaa: 
– Pitää kuitenkin muistaa, että näemme lopputuloksen 
vasta vuosien jälkeen, mikäli näistä nykyisistä 
toimenpiteistä on ollut apua. Kilpailu on kovaa siitä, mitä 
nuoret haluavat harrastaa vapaa-aikanaan.

Sotilassoittokunnissa on vapautumassa näillä näkymin 
vuoteen 2026 mennessä kuusi kapellimestaritehtävää. 
– Koulutus on tähänkin ammattiin pitkä, mutta työ on 
mielenkiintoista ja haastavaa, Mikkola toteaa.

Vastapainoa toimistotyölle

Ylikapellimestaria tullaan jatkossa näkemään toki myös  
jonkin verran tahtipuikko kädessä eri soittokuntien 
edessä. – Tietenkään johtamisia ei tule niin paljon 
vuodessa kuin Kaartin soittokunnassa toimiessa, mutta 
kyllä tarkoitus olisi kiertää määräajoin kaikki 
sotilassoittokunnat, Pasi-Heikki Mikkola suunnittelee. 
Hän toivoo lisäksi, että aikaa jäisi myös säveltämiselle ja 
sovittamiselle, sillä musiikki on aina ollut tärkeä osa 
hänen elämäänsä ja hän on nauttinut musiikin 
kirjoittamisesta.

Kaiken kiireen keskellä ja työn vastapainoksi Mikkola saa 
energiaa keittiöstä:
– Tykkään ruuan laittamisesta. Kokkaamisessa on jotakin 
samaa kuin säveltämisessä ja sovittamisessa. 
Samanlainen ruoka eri mausteilla muuttaa 
makumaailman aivan erilaiseksi.

Puhallinmusiikin harrastajille uusi ylikapellimestari 
lähettää vielä seuraavat terveiset:
– Musiikin harrastaminen ja varsinkin orkesterissa 
soittaminen on sosiaalista ja hauskaa. Vaikka korona nyt 
meitä koettelee, ja monissa paikoissa harrastustoiminta 
on tauolla, älä unohda rakasta harrastustasi. Kun taas 
päästään yhdessä soittamaan, on se kahta hauskempaa, 
Mikkola muistuttaa.

Teksti: Anu Koskinen
Kuvat: Puolustusvoimat / Aila Henriksson

PASI-HEIKKI MIKKOLA ALOITTI YLIKAPELLIMESTARINA
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Kaartin soittokunnan konsertti sotilasmusiikin perinnepäivänä on vakiinnuttanut asemansa monen kuulijan 
marraskuun konserttikalenterissa. Tälläkin kertaa konsertti oli suunniteltu soitettavaksi yleisölle Helsingissä 
Musiikkitalon suuressa salissa 24.11.2020, toki poikkeuksellisen ajan vaatimien järjestelyiden saattelemana. 
Mutta toisin kävi: vain muutamaa päivää ennen konserttia viranomaiset ilmoittivat uusista tiukoista rajoituksista, 
eikä yleisöä saliin voitu ottaa.

Onneksi konserttia ei kuitenkaan kokonaan peruttu, vaan se äänitettiin ja kuvattiin katsottavaksi verkon 
välityksellä. Konsertti-iltana suoraa lähetystä seurasi kotisohvilta useita satoja katsojia, ja parin ensimmäisen 
viikon aikana konsertin jälkeen sen oli nähnyt jo noin 2500 sotilasmusiikista kiinnostunutta. Konsertti on 
edelleen nähtävillä Kaartin soittokunnan YouTube-kanavalla.

Teemana Uuno Klami

Perinnepäiväkonsertin teemaksi oli valittu säveltäjä Uuno Klami, jonka 
syntymästä tuli kuluneeksi 120 vuotta. Noin tunnin mittainen väliajaton 
konsertti sisälsi ainoastaan Klamin 1930-luvulla säveltämiä 
orkesteriteoksia soitinnettuina puhallinorkesterille. 

Avausnumerona oli Nummisuutarit -alkusoitto, jonka sävelkieli on 
vauhdikasta ja kansanomaista. Teoksen orkesteritekstuuri on hyvin 
fragmentaarista, mikä tekee alkusoitosta haastavan esitettävän. Monista 
lyhyistä ja limittäin olevista aiheista koostuva kudos jää helposti 
irrallisiksi ja yksittäisiksi kommenteiksi, mutta hienosti Puolustusvoimien 
ylikapellimestari, musiikkieverstiluutnantti Jyrki Koskinen luotsasi 
Kaartin soittokunnan yli noiden karikoiden ja kokonaisuus toimi upeasti 
tässä Koskisen virkauran viimeisessä konsertissa ennen hänen 
siirtymistään reserviin.

Nummisuutareiden soitinnuksen tätä konserttia varten oli tehnyt Kaartin 
soittokunnan konserttimestari, bassoklarinetisti Tamas Paraczky. Hän oli 
onnistuneesti säilyttänyt orkesterin värikkyyden ja tuonut kudoksesta 
esiin myös aiheita, jotka alkuperäisversiossa saattavat jäädä huomiotta. 
Paraczkyn kynästä oli syntynyt soitinnus myös konsertin 
päätösnumerona kuultuun leppoisaan Helsinki-marssiin.

Ei ole helppo rasti myöskään soittaa baritonitorvella sellolle kirjoitettua 
soolotekstuuria. Kaartin soittokunnan baritonitorven äänenjohtaja Matts 
Remell oli kuitenkin ottanut haasteen vastaan lupautuessaan soittamaan 
Klamin alunperin sellolle ja orkesterille kirjoittaman Tšeremissiläisen 
fantasian soolo-osuuden. Solisti sai venyä aivan soittimensa äänialan 
äärirajoille. Remell suoriutui haasteesta vähintäänkin kiitettävästi niin 
nopeiden kuvioiden kuin pitkien laulavien linjojenkin tulkitsijana. 
Sooloteoksen sovitus oli Petri Junnan käsialaa.

Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestari, musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola johti konsertissa soitintamansa 
Merikuvia-sarjan. Tämä kuusiosainen sarja lienee Klamin tunnetuimpia teoksia, ja siinä Klamin impressionistiset 
orkesterivärit ja ranskalaisperäiset vaikutteet ovat selkeästi kuultavissa. Soittokunta osoitti tässäkin esityksessä, kuten 
kaikissa illan teoksissa, taituruutensa niin yhteissoitollisesti kuin hienoina yksilösuorituksina. Erityismaininnan kiitosten 
kera ansaitsevat etenkin huilisti Emilia Karhi ja fagotisti Timo Jäntti upeista sooloistaan!

Konsertin teema oli enemmän kuin kompakti, ja ilahduttavaa oli kuulla ohjelmassa uudet soitinnukset sen sijaan, että 
olisi esitetty Merikuvien kanssa Klamin toinen kuuluisa teos, usein kuultu Kalevala-sarja, toki hieno sävellys sekin. 

Perinnepäiväkonsertti verkon välitykselläPerinnepäiväkonsertti verkon välityksellä

Matts Remell
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Vuoden sotilasmuusikko 2020 palkittiin

Sotilasmusiikin perinnepäivän konsertin perinteisiin kuuluu Vuoden sotilasmuusikon palkitseminen. Tämä kenraali 
Jaakko Valtasen aloitteesta vuonna 1990 perustettu palkinto jaettiin nyt jo 31. kerran. Palkinto myönnetään 
suomalaisessa sotilasmusiikissa ansioituneelle Puolustusvoimien palveluksessa olevalle henkilölle, ja se voidaan 
myöntää samoin perustein myös varusmiehelle tai Puolustusvoimien ulkopuoliselle henkilölle. Palkinnon saajan valitsee 
Pääesikunnan henkilöstöosasto sille virallisesti toimitettujen esitysten perusteella. 

Tunnustuksen sai tällä kertaa filosofian tohtori Kari Laitinen. Hänen ansioistaan ja palkitsemisperusteista 
ylikapellimestari Jyrki Koskinen kertoi palkintoa luovutettaessa seuraavasti:

– Tällä kertaa palkitseminen kohdistuu henkilöön, joka on puhallinmusiikin todellinen moniottelija. Hän on aikoinaan 
työskennellyt klarinetin soittajana Dragsvikin varuskuntasoittokunnassa ja on sittemmin osallistunut aktiivisesti 
Sotilasmusiikkikillan ja Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunnan toimintaan. Music Finland -yhtiössä hän on työnsä 
myötä edistänyt suomalaisen puhallinmusiikin kansainvälistä kehitystä erityisesti partituurimusiikin saralla. Tänä vuonna 
(2020) hän on tehnyt sotilasmusiikin historiaa, sanan varsinaisessa merkityksessä. Valittu henkilö on arvostettu ja 
kansainvälisesti tunnettu suomalaisen sotilasmusiikin tutkija. Hän on pitänyt lukuisia esitelmiä ja kirjoittanut 
sotilasmusiikkia käsitteleviä julkaisuja, joista yksi on tiettävästi parhaillaan työn alla. Vuoden sotilasmuusikko on väitellyt 
kuluvana syksynä aiheenaan Piipareita, klarinetinpuhaltajia ja musikantteja. Sotilassoittajat Suomessa Ruotsin ajan 
lopulla.

(Kari Laitisen väitöskirjasta voi lukea tarkemmin Puhallinorkesteri-lehden numerosta 4/2020, toim.huom.)

Uusi Arvo Kuikka -palkinto

Konsertissa jaettiin myös toinen, aivan uusi palkinto, 
nimittäin historian ensimmäinen sotilasmusiikkialan Arvo 
Kuikka -palkinto. Se myönnetään erityisen merkittävistä 
ansioista suomalaisen sotilasmusiikin eteen tehdystä 
sisällön kehittämistyöstä. Myös tämän palkinnon saajan 
valitsee Pääesikunnan henkilöstöosasto tehtyjen esitysten 
perusteella. 

Palkinto myönnetään erityisen harkinnan perusteella, ja se 
voidaan myöntää samoin perustein myös Puolustusvoimien 
ulkopuoliselle henkilölle. Kyseessä ei siis ole vuosittain 
jaettava palkitseminen. Sitä, kuinka usein palkintoa 
jatkossa tullaan jakamaan, ei ole määritelty. – Esityksen 
palkittavasta voi periaatteessa tehdä kuka vaan 
halutessaan komento- ja sotilasmusiikkisektorille, minkä 
jälkeen tehdään päätös palkinnon jakamisesta tai 
jakamatta jättämisestä, sotilasmusiikkialan intendentti 
Marjo Riihimäki kertoo. 

– Kävimme komentosektorilla keskustelun, kuinka 
arvokkaasti muistaa ylikapellimestari Jyrki Koskista hänen 
eläköityessään. Hänet on jo palkittu vuoden 
sotilasmuusikkona, joten pohdimme, miten saisimme yhtä 
arvokkaan palkitsemisen työstä sotilasmusiikkialan 
kehittäjänä. Sisällön kehittäminen nimenomaan 
koulutuksen ja poikkeusolojen osalta ovat merkityksellisiä, 
Riihimäki valottaa uuden palkinnon perustamisen taustaa.

Palkinnon nimeä ehdotti juuri Marjo Riihimäki. – Arvo Kuikka oli erittäin merkittävä, uudistuksia lanseerannut ja 
arvostettu sotilasmusiikkialan moniottelija ja pioneeri, grand old man. Palkinto kuvaa saajaansa, Riihimäki toteaa.

Palkinnon sai siis ylikapellimestari Jyrki Koskinen. Perusteet palkinnolle ovat vakuuttavat: 

“Musiikkieverstiluutnantti Jyrki Koskinen on toiminut Kaartin soittokunnan, Rakuunasoittokunnan ja Savon 
Sotilassoittokunnan päällikkökapellimestarina, mutta erityisen merkittäviä uudistuksia hän on tehnyt sotilasmusiikkialan ja 
koulutuksen kehittäjänä. Lähes 20 vuoden ajan sotilasmusiikkialan koulutuksen parissa työtä tehnyt Koskinen toimi 
monipuolisesti eri rooleissa: opetusupseerina, Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan päällikkönä sekä 
Sotilasmusiikkikoulun johtajana. 

Koskisen toimeenpanemat koulutussisällöt, niiden uudistaminen ja kehittäminen ovat vaikuttaneet laajalti koko 
toimialaan. Instrumenttitaitojen kehittämisohjelma ammattikorkeakouluissa ja oppisopimuskoulutus sotilasmuusikoille 
Konservatorioliiton kanssa lanseerattiin Koskisen johdolla. Yhteistyö Sibelius-Akatemian kanssa aloitettiin Koskisen 
neuvotteluiden aloitteesta vuonna 2005 kapellimestarikoulutuksen osalta, jonka jälkeen sotilaskapellimestarit ovat 
saaneet musiikin maisterin tutkinnon.

Perinnepäiväkonsertti verkon välityksellä

Palkitut Jyrki Koskinen ja Kari Laitinen
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Puolustusvoimien ylikapellimestarina musiikkieverstiluutnantti 
Koskinen on kehittänyt vahvasti poikkeusolojen kokoonpanoja ja 
toimintaa operatiivisen ohjeen laadinnan osalta. Puolustusvoima-
uudistuksen jälkeen soittokunnat olivat uuden edessä, kun määrä 
väheni, mutta kokoonpanot kasvoivat. Koskisen aikana 
sotilasmusiikkialan ja soittokuntien toimintamalleja on kehitetty ja eri 
soittokuntien musiikillisia profiileja on vahvistettu.

Jyrki Koskisen henkilökohtaiset kansainväliset suhteet ja tehtävät 
Hamina Tattoon ja Bastionin toiminnanjohtajana ovat tuoneet 
Puolustusvoimille ja sotilasmusiikkialalle lisää kansainvälistä 
näkyvyyttä. Nämä suhteet ovat merkittäviä yhteistyön ja 
sotilasmusiikkitapahtumien esiintymiskutsujen osalta. 

Koskinen on uransa aikana säveltänyt ja sovittanut erityylistä 
musiikkia soittokuntien tarvitsemiin eri käyttötarkoituksiin. 
Sotilasmusiikkialan Tattoo-esitysten johtajana Koskinen on 
innovatiivisesti luonut tehokkaita ja selkeämpiä 
tapahtumatuotantoprosesseja.”  (Lähde: Sotilasmusiikkialan 
lehdistötiedote 24.11.2020.)

Sekä Vuoden Sotilasmuusikko -palkinnon että uuden Arvo Kuikka 
-palkinnon jakoi Musiikkitalolla Puolustusvoimien 
henkilöstöpäällikkö kenraaliluutnantti Ilkka Korkiamäki Pasi-Heikki 
Mikkolan toimiessa avustajana. 

(Jyrki Koskisen työurasta on laaja artikkeli Puhallinorkesteri-lehden 
numerossa 4/2020, toim.huom.)

Perinnepäiväkonsertti verkon välityksellä

Sotilasmusiikin historian arvokkain esine, Marsalkan hopeatorvi, symboloi
Vuoden Sotilasmuusikko -palkinnon arvostusta (kuva vasemmalla). Santahaminan perinnehuoneessa säilytettävän kiertopalkinnon 
puiseen alaosaan kaiverretaan palkitun henkilön nimi sekä vuosiluku. Omakseen vuoden sotilasmuusikko saa hopeaseppä Mauri 
Haapamäen kiertopalkinnosta valmistaman pienoismallin, kunniakirjan sekä stipendin.

Arvo Kuikka -palkinto (kuva oikealla) on numeroitu, kullattu käsintehty kapellimestarin puikko tammialustalla, johon on merkitty 
saajan tehtävä, arvo, nimi ja myöntämispäivämäärä. Tämän lisäksi saajalle annetaan stipendi. 
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Seremoniaryhmä debytoi 

Konsertissa kuultiin palkitsemisten yhteydessä myös jotakin aivan uutta, kun Kaartin soittokunnan seremoniaryhmä 
esiintyi ensimmäistä kertaa. Aloite ryhmän perustamisesta oli alun perin Jyrki Koskisen tekemä.

– Ajatus seremoniaryhmän kehittämisestä on kytenyt pitkään. Marsalkan hopeatorvista lähtien Kaartin soittokunnassa on 
ollut pitkät fanfaaritrumpetit käytössä, mutta unelmaa laajemmasta kokoonpanosta, johon kuuluisi myös matalia vaskia, 
ne eivät ole täyttyneet. Tämän projektin käynnistivät soittokunnan  apulaiskapellimestari ja trumpetisti Antero 
Suvilaakso yhdessä Jyrki Koskisen kanssa tämän vielä toimiessa Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestarina, 
Kaartin soittokunnan tiedottaja Markus Virtala kertoo ja jatkaa:

– Ylikapellimestariaikanaan Koskisen rooli rahoituksen hankkijana oli erittäin merkittävä. Suvilaakso otti käytännön 
vastuun projektin eteenpäin viemisestä ja järjesti tutustumismatkan Smith-Watkinsin soitintehtaalle Iso-Britannian Yorkiin, 
jossa on valmistettu samanlaiset soittimet myös brittiläisten sotilassoittokuntien käyttöön. Soittimet herättivät heti 
ihastusta.

Seremoniaryhmää on tarkoitus käyttää jatkossa arvokkaissa seremoniallisissa tilaisuuksissa kuten valtiovierailuilla sekä 
konserteissa ja tattoo-festivaaleilla. Ryhmä esiintyi jo itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 Linnan juhlia korvanneessa 
juhlalähetyksessä presidentin linnasta.

Seremoniaryhmän kokoonpano on seuraava:
- yksi es-trumpetti ja viisi b-trumpettia (melody fanfare trumpets)
- kaksi tenorifanfaaritrumpettia (vastaavat tenoripasuunaa äänialaltaan) 
- kaksi bassofanfaaritrumpettia (vastaavat bassopasuunaa äänialaltaan) 
- kaksi sousafonia
- rumpuryhmä. 

Es-trumpettia lukuunottamatta soittimet ovat b-vireisiä. Seremoniaryhmään kuuluu myös Oskari Auramon jo aiemmin 
perustama Kaartin soittokunnan rumpuryhmä, jossa soittaa vakituiseen kokoonpanoon kuuluvien lyömäsoittajien lisäksi 
kuusi ammattilyömäsoittajaa. Kokoonpano vaihtelee kuitenkin tilaisuudesta riippuen.

– Kokoonpanon sointi on kokemuksemme 
mukaan enemmän kuin osiensa summa. 
Varsinkaan matalat fanfaaritrumpetit eivät ole 
varsinaisia soolo-soittimia eivätkä voi sellaisina 
kilpailla pasuunan tai baritonin kanssa. Mutta kun 
kokoonpanon kaikki soittimet on ostettu samalta 
tehtaalta ja vieläpä lähes samaan aikaan, ne 
soivat loistavasti yhteen ja luovat upean ja 
yhtenäisen seremoniaryhmän ainutlaatuisen 
soundin, Markus Virtala toteaa innostuneesti!

Teksti: Anu Koskinen
Kuvat: Puolustusvoimat/ Samu Saukko, 
Jyrki Koskinen

Perinnepäiväkonsertti verkon välityksellä

Lisätietoja soittimista löytyy täältä: https://heraldfanfaretrumpets.com/en/trumpets-with-valves.html
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Helpotusta puhallinkonserttinälkään
AlfaTV teki kulttuuriteon lähettäessään itsenäisyyspäivän kunniaksi kaksi laadukasta puhallinkonserttia: Ilmavoimien Big 
Bandin ja Ruamjai-kuoron yhteisproduktion sekä Laivaston soittokunnan Navy Rocksin!

Tampereen tuomiokirkossa 13.11.2020 kuvattu Suma Qamaña on Eero Koivistoisen Ilmavoimien Big Bandille ja 
jyväskyläläiselle Ruamjai-kuorolle sävelletty tilausteos, joka pohjautuu alkuperäiskansojen musiikkiperinteisiin ja nojaa 
tematiikaltaan vahvasti luontoon ja sen moniulotteisuuteen. Teksti on Aulikki Oksasen.

Akun tehtaan kuvaama taltiointi tuo kuulokekuuntelussa aivan uuden ulottuvuuden puhallinkonserttiin. Ei voi kuin ihailla 
Ilmavoimien Big Bandin osaamista ja kuoron notkeutta. Näistä sopii onnitella kuoronjohtaja Kirsi Kaunismäki-Suhosta 
ja musiikkimajuri Juha Ketolaa. Koivistoisen sävelkieli ulottuu muhkeasta kuorosatsista vivahteikkaan modernin big 
band -jatsailun lisäksi "kansanmusiikkijatsiiin" ja improvisatoriselle alueelle, jossa mm. Aki Vänskän ja Kalle 
Keräsen saksofonit, Jani Saarasen trumpetti ja Jussi Kososen pasuuna saavat ansaittua soolotilaa. Jussi Vikmanin 
rumputyöskentely on äärimmäisen suloista seurattavaa. Konsertti löytyy AlfaTV:n nettisivuilta nimellä "Lavalla: 
Ilmavoimien Big Band" ja YouTubesta haulla "Ilmavoimien Big Band & Ruamjai". 

Helpotusta puhallinkonserttinälkään
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Laivaston soittokunnan Navy Rocks -konsertti Turun Logomossa 11.11.2020 rokkaa nimensä mukaisesti englannin-
kielistä klassista rockia (vihjeenä: sitä tehdään myös Suomessa...) varusmiessoittokunnan aliupseerikurssin 
sähkökomppiryhmän perustalle monipuolisesti sovitettuna. Teosluettelo sovittajineen ansaitsee tulla julki:

  War – Vince DiCola, sov. Samppa Leino
  Over the Hills and Faraway – Gary Moore, sov. Tommi Suutarinen
  Livin' on a Prayer – Bon Jovi, sov. Janne Vihavainen
  Jump – Van Halen, sov. Samppa Leino                    
  Kiss from a Rose – Seal,  sov. Saku Järvinen                    
  Zombie – Bad Wolves, sov. Samppa Leino                    
  The Pretender – Foo Fighters, sov. Liisa Lipas                            
  Rebel Yell – Billy Idol, sov. Robert Löflund                  
  Cochise – Audioslave, sov. Samppa Leino                    
  Decode – Paramore, sov. Toni Isokivi                          
  Sound of Silence – Disturbed, sov. Matti L,aiho                         
  Storm/Vivaldi – Vanessa Mae, sov. Aulis Pöyhönen (orkestrointi: Heli Palomaa)  
             soolo: Esapekka Laurikka, baritonitorvi & Perttu Nurkka, saksofoni

  Merileijona-rumpuryhmä   Reserviläiset

  Innuendo – Queen, sov. Olli Saarinen ja Jaakko Kuusisto              
  Smells Like Teen Spirit – Nirvana, sov. Janne Vihavainen             
  Bring Me to Life – Evanescense, sov. Samppa Leino                    
  You Know My Name – Chris Cornell, sov. Roope Löflund                   
  Final Countdown – Europe, sov. Samppa Leino                    
  Show Must Go on – Queen, sov. Timo Hytönen                   
  Sex on Fire – Kings of Leon, sov. Samppa Leino.          

Sovitukset eivät juurikaan puutu teosten soitinnuksiin (poikkeuksena ehkä Sound of Silencen pasuunatrio), aivan hyvin 
nämä olisi voitu soittaa pelkällä sähköbändillä. Mutta pahuksen hyvin koko soittokunta tätä soppaa maustaa, värittää ja 
vahvistaa, jos jätetään pois luvuista konsertin ensimmäiset 45 sekuntia epävireisine puineen... Kapellimestarit Petri 
Junna ja Tero Haikala luotsaavat laivastorokkipaattia luontevasti, ja rumpali Aki Riihimäki saa ansaitusti paljon 
ruutuaikaa. Katsokaapa vaikka Jump 14 minuutin kohdalta, aivan täydellistä! Puhallinherkkua tarjoavat Esapekka 
Laurikka baritonitorvellaan ja Perttu Nurkka saksofonillaan virtuoottisessa Stormissa. Solistit Jennie Storbacka, Pete 
Parkkonen ja Mikael Saari laulavat yhdessä ja erikseen, makupaloja löytyy!  Bright Finlandin kuvaama konsertti löytyy 
AlfaTV:n arkistosta nimellä "Lavalla: Laivaston soittokunta".

Teksti: Jukka Viitasaari, kuvat: Puolustusvoimat

Helpotusta puhallinkonserttinälkään
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Kolme kokeilua etäorkesterille
Viime joulukuussa astuivat jälleen rajoitukset voimaan eripuolilla Suomea, myös Kotkassa. Sitä ennen saimme onneksi 
soittaa lähes koko syyskauden yhdessä. Koko syksyn ajan fiilis oli se, että nyt soitetaan täysillä niin kauan kuin 
mahdollista, kunnes tulee käsky lopettaa. Syksyn turvatoimina kaikki orkesterit harjoittelivat istuen niin isossa ringissä 
kuin vaan harjoitustilan kapasiteetti antoi myöten. Tällä tavalla kukaan ei puhaltanut kenenkään niskaan, vaan tulilinjalla 
oli ainoastaan keskellä heiluva ja pyörivä kapellimestari. Korvan kannalta tämä oli tehokasta harjoittelua, mutta 
kapellimestarin kannalta melko hektistä. Toisaalta pienempien kanssa ei tarvinnut juosta auttamaan ahtaista väleistä 
kaataen samalla nuottitelineitä, vaan kaikki olivat heti käden ulottuvilla. Partituurit oli oltava pitkälti muistissa, kun 
kaputelineen kanssa oli hankala kääntyillä näyttämään sisääntuloja. 

Tammikuun alussa siirryimme etäharjoitteluun. Tilanteen edessä oli pakko keksiä jotakin, millä orkesterit saatiin 
kokoontumaan kerran viikossa yhteen. Uusi pitkä sulku ilman harjoituksia johtaisi pahimmillaan siihen, että soittajien ilo 
orkesteria kohtaan hiipuu. Pahimmillaan pitkä tauko voisi johtaa jopa soittamisen lopettamiseen. Onneksi Kotkan seudun 
musiikkiopisto hankki kattavan digilaitteiston tukemaan mm. etäopetusta. 

Aluksi kokoonnuimme Teams-palavereihin kaikkien neljän orkesterin kanssa erikseen. Palaverissa vaihdettiin kuulumisia,  
ideoitiin ja annettiin ohjeita jatkotoimenpiteitä varten. Päädyimme kokeilemaan erilaisia hybridiharjoitusratkaisuja 
orkestereiden kanssa ajatuksena se, että nyt rohkeasti testataan tämän toimivuus. Ja jos ei toimi, niin kokeillaan jotain 
muuta. Vuoden alusta orkesteriin saatiin orkesterien harjoituttamisen avuksi upea trumpetinsoitonopettaja Vitoldas 
Sokolnikas, joka aloitti syksyllä Kotkan seudun musiikkiopiston uutena opettajana.  Näin me sitten aloitimme kokeilun – 
ja vähän mokailunkin. 

C-orkesteri täysin etänä

Tässä kokoonpanossa soittaa yli 30 pientä soittajaa, jotka ovat aloittaneet orkesteriharjoittelun viime syksynä ja koko 
soittamisen vasta reilu vuosi sitten. Orkesteri on iso ja eloisa pienten soittajien ryhmä, joista moni tarvitsee paljon 
henkilökohtaista opastusta, välillä ihan kädestä pitäen. Ryhmän energia on huikea ja he rakastavat orkesterissa soittoa. 
Orkesterin harjoitukset ovat monelle viikon ehdoton kohokohta. 

Hybridimalli ei kuitenkaan toimi ihan pienimmillä soittajilla, joten tämän ryhmän kanssa harjoitukset pidetään toistaiseksi 
täysin etänä. Huoltajille ja soittajille lähetettiin Eepoksen kautta sähköpostissa linkki orkesterin verkkoharjoitukseen sekä 
ohjeet miten käyttäydytään, milloin avataan linjat ja mitä välineitä tarvitaan. Kun orkesteriharjoitus alkaa, on ensin 
varmistettava, että kaikilla on mikrofoni mykistettynä. Tarvittaessa osallistujilta voi myös poistaa oikeudet avata 
mikrofonia. Aluksi orkesteri virittää niin, että Vito antaa trumpetilla viritysäänen ja oppilaat kotona yrittävät päästä 
mahdollisimman lähelle. Soittajia on niin paljon, ettei aika riitä jokaisen kanssa yksitellen virittämiseen. 
Harjoitusohjelmana käytetään Sibeliusta ja ulkoisena mikrofonina Zoom Q2n-4K:ta. Sibeliusta käytettäessä täytyy 
huomioida se, että sen viritys on 440 Hz. Ainakaan toistaiseksi emme ole keksineet helppoa keinoa, miten sen saa 
nostettua meillä enemmän käytettyyn 442 Hz:iin. 

Kolme kokeilua etäorkesterille

Uipon puhaltajat 
hakevat voimakkaampaa 

läsnäolon tuntua 
isolla ruudulla.
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Kun kaikki ovat linjoilla, aloitamme lämmittelyharjoituksella. Lämmittelyharjoitusta muutetaan aina harjoituskertojen välillä 
lisäämällä uusia säveliä ja rytmiikkaa. Harjoitus alkaa jakamalla soittajien näytölle Sibeliuksella kirjoitettu nuotti 
panoraamamuodossa. Harjoituksessa stemmat ovat eri vireiden mukaan, jotta osallistujat pystyvät lukemaan nuotteja 
näytöltä. Jos kotipäässä on huono verkkoyhteys ja jostain syystä kuva ei näy, niin silloin on hyvä antaa myös suulliset 
ohjeet, jotta kaikki pysyvät mukana. Tämä on ratkaistu niin, että harjoituksen alussa kaikki tekevät muistiinpanot missä 
esimerkiksi 1=b, 2=c, 3=d, 4=es. Aina, kun uusi harjoitus alkaa, sitä edeltää neljän tahdin yksinäinen rumpukomppi, 
minkä aikana voin laulaa seuraavaksi tulevat sävelet (numeroin) ja rytmit. Näin on mahdollista pysyä mukana, vaikkei 
näkisikään nuotteja. Hankalia paikkoja voi tilanteen mukaan toistaa ja vähitellen nostaa tempoa.  

Lämmitysharjoituksen jälkeen kuulostellaan oppilaiden vireyttä ja keskittymistä. Jos havaittavissa on väsymystä, tehdään 
välissä esimerkiksi musiikin hahmotuksen alkeita. PowerPointilla on helppo tehdä valmiiksi pieniä tietoiskuja ja 
teoriapohjia, mitä sitten voi jakaa näytöille harjoituksissa. Lopuksi harjoittelemme yhtä työn alla olevista kappaleista. 
Harjoittelu toteutetaan samalla tavalla kuin lämmittelykin, soittamalla partituuria Sibeliuksella. Oppilailla on kotona näihin 
kappaleisiin nuotit, joten tarvetta lukea näytöltä ei ole. Toistaiseksi olemme tässä mallissa soittaneet ainoastaan 
omatekemiä kappaleita, mitkä ovat valmiiksi Sibelius-muodossa. Kun kappaleen toistaa ulkoisen kaiuttimen ja mikrofonin 
avulla, on helppo huudella matkan varrella sisääntuloja tai muita ohjeita. Etäyhteyksillä toimittaessa on myös hyvä 
jatkuvasti tarkkailla osallistujien jaksamista. Jos toisessa päässä alkaa näyttää levottomalta tai keskustelu alkaa täyttyä 
GIF-animaatioilla, kannattaa viheltää peli poikki ja laittaa pillit pussiin. Keskittyminen on pienillä aika rajallista. Puolikin 
tuntia on ihan sopiva. 

B-orkesteri vaihtuvalla hybridillä

B-orkesterissa soittaa noin 30 jo kolmatta vuotta soittavia nuoria. Tämän orkesterin kanssa kokeilussa on hybridimalli, 
jossa alle kymmenen hengen ryhmä soittaa paikan päällä ja harjoitus striimataan etänä osallistuville. Striimattava osuus 
on kestoltaan puoli tuntia. Saamme kahdessa viikossa tavoitettua kaikki soittajat kerran paikan päällä, kun kierrätämme 
soittajat neljässä ryhmässä. Ensimmäinen ryhmä striimataan, ja puolen tunnin tauon jälkeen tulee toinen ryhmä, mitä ei 
striimata. Seuraavalla viikolla uudet ryhmät. Kaikki eivät välttämättä halua itseään kuvattavan tai soittaa yhtäkkiä 
pienessä porukassa, joten soittajille on annettu mahdollisuus osallistua tähänkin orkesteriin täysin etänä. Jos tulee viime 
hetken peruutuksia, vapautamme paikan seuraavalle halukkaalle tiedottamalla asiasta soittajien WhatsAppissa. Vapaista 
paikoista käydään sitten huutokauppaa soittajien kesken. Hybridimallissa on hyvä olla joku aikuinen mukana koneen 
ääressä. Kun kapellimestarin huomio on paikan päällä olevissa soittajissa, tilanteessa ei ehdi lukea kommentteja tai 
valvoa, jos joku tipahtaa linjoilta. Striimattavassa harjoituksessa täytyy reagoida myös herkästi, jos näyttää siltä, että 
soittajasta alkaa tuntua epämukavalta. Kameran voi kääntää toiseen suuntaan tai vaihtaa kappaletta, jotta tilanne 
raukeaa. Etupäässä soittajat ovat olleet todella onnellisia siitä, että edes joka toinen viikko pääsee livenä soittamaan 
pienellä porukalla. 

Kolme kokeilua etäorkesterille

C-orkesterin House Bandina toimii Sibelius...
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A- ja aikuisorkesterin House Band hybridinä

A-orkesterin kanssa olikin haasteellisempaa keksiä toimintamallia, koska suurin osa soittajista on yli 15-vuotiaita, 
musiikki vaativampaa ja soittajia liki 60. Rajoitukset täällä koskevat yli 15-vuotiaita ja ryhmäkoko on oltava alle 10. Onni 
onnettomuudessa oli se, että ehdimme syksyllä rakentaa täysin uudesta elokuva- ja pelimusiikin materiaalista vihot 
kaikille, mitä myös aikuisorkesteri (Uusi Iloinen Puhallinorkesteri) soittaa. Tavoitteena on edelleen päästä esittämään ne 
todella isosti, kun rajoitukset hellittävät. 

Rakensimme A-orkesterille pysyvän House Bandin, missä soittajat ovat vain muutamasta perheestä, tietenkin aikuisten 
suostumuksella. Näin jos jotain kävisi, pystyisi heti jäljittämään lähteen, riskeeraamatta muita orkesterilaisia. Rissaset-
Kerviset-Kankareet muodostavat toimivan pikku pumpun, minkä harjoitukset striimataan muille soittajille. Samassa 
etäharjoituksessa on mukana myös aikuisorkesteri, mikä ei rajoitusten takia myöskään saa kokoontua. 

PuHa (Puhallinmusiikin hahmotus) 

Musiikin teoriaopetus toimii etänä mainiosti. Materiaalin valmistaminen ja eri ohjelmien hyödyntäminen vie runsaasti 
aikaa ja vaatii opettelua. Läsnäolo verkkotunneilla on ollut lähes sataprosenttista, ja vilkkaiden tuntien lomassa saimme 
jopa sävellettyä pienen orkesterikappaleen. Tässäkin Sibelius on yllättävän hyvä työkalu. Etänä opiskellessa pianon 
koskettimien opettelu ja nuotinkirjoitus on toisinaan jopa selkeämpää kuin lähiryhmässä. Säveltapailun harjoituttaminen 
on haasteellista, mutta tehtäviä voi tarkistaa esimerkiksi niin, että oppilas äänittää tehtävänä olevan laulun ja lähettää 
sen WhatsApp-viestinä opettajalle. Äänite on helppo tarkastaa nopeasti ja laittaa takaisin korjattuna lauluviestinä. Nuoret 
käyttävät näitä välineitä todella näppärästi ja nopeasti. 

Palaute soittajilta on ollut myönteistä. Kun lähetyspäässä vaan 
langat pysyvät käsissä, niin nämä mallit toimivat melko 
moitteettomasti. On tärkeää muistaa, että tämä on 
ylimenovaiheen ratkaisu, millä pidetään orkesteritoiminta elossa, 
kunnes päästään takaisin lähiharjoitteluun. Suuresta työtaakasta 
huolimatta on suunnaton ilo tuottaa soittajille edes pientä 
yhteissoiton riemua. Kaikenlainen kokeileminen kannattaa aina, 
vaikka alussa onkin sata asiaa, mitkä pitää ottaa huomioon. Yksi 
kerrallaan asiat kuitenkin ratkeavat ja seuraava kerta on aina 
vähän helpompi. Suurena bonuksena on se, että kotijoukosta 
löytyy yksi puhallinmusiikkiin hurahtanut digimies (=supermies), 
joka tukee, opastaa ja uskoo onnistumiseen, kun seinä meinaa 
tulla vastaan. 
 
Kapun muistilistaa:
-muista kaikki piuhat ja laturit
-tarkista Teamsin mikrofoniasetukset jokaisen ryhmän kanssa
-säädä laitteen mikrofonin herkkyys jokaisen ryhmän mukaan
-muista laittaa Teamsista itsesi valokeilaan (spotlight) kun aloitat 
hybridin
-laita pienimmille soittajille osallistujan (ei esittäjän) oikeudet, 
etteivät pääse sulkemaan muiden mikrofonia
-käsikirjoita tarkasti ja reagoi herkästi
-käytä avustajaa, jos voit. Avustaja ottaa sisälle myöhästelijät ja 
valvoa chattia (ei tarvitse olla paikan päällä!)
-pyydä sulkemaan kotona koneelta muut ohjelmat, mitkä voivat 
hidastaa
-pyydä välillä soittajia laittamaan videot päälle, jotta voit 
kontrolloida, että he myös soittavat kotona
-muista ladata osallistujalista ennen yhteyden sulkemista
-muista sulkea yhteys session jälkeen, niin vältyt noloilta 
tilanteilta
-kun kysyt, niin anna aikaa avata mikrofoni ja vastata 
kysymykseen
-muista kysyä välillä myös kuulumisia ja fiiliksiä
-älä lannistu, jos jokin menee ihan pieleen
-muista poistaa linssin suojus, ennen kuin hajotat läppärin, joka 
ei näytä kuvaa.

Teksti: Anne Kankare
Kuvat: Minna Huomo, Roope Jokivirta  ja Vesa Kankare

Kirjoittaja Anne Kankare on Kotkan ja Haminan nuoriso-
orkestereiden kapellimestari, Kotkan seudun musiikkiopiston 
apulaisrehtori ja rohkea kokeilija, jolle nuoret muusikonalut ovat 
sydämen asia – etänä ja lähellä.

Kolme kokeilua etäorkesterille
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Suomen Puhallinorkesteriliiton toimintakyselyyn vastanneita oli tänä vuonna 92. Vuoden 2020 toiminnasta kysyttiin 
konserttien toteutumisesta ja toiminnan keskeytyksistä. Yli 60 % suunnitelluista konserteista on jouduttu perumaan tai 
siirtämään. Konsertteja järjestettiin joko rajoitetulle yleisömäärälle tai live stream -konsertteina. Vastanneista 69 
jäsenorkesterin toiminta on ollut keskeytyksessä 10–40 viikkoa. 23 vastaajaa ilmoitti muutaman viikon keskeytyksistä 
toiminnassa. Muutamat orkesterit ovat toimineet erilaisilla tavoilla koko toimintakauden. 

Kyselyn vapaa sana -osiossa toivottiin lisää pienryhmille toimivaa materiaalia sekä selvitystä ja apua erilaisista keinoista 
ylläpitää orkesterielämää poikkeusoloissa. Jollakin paikkakunnalla kaupunki oli rahoittanut laitteistohankintoja videoitujen 
harjoitusten ja konserttien tuottamiseen. Monien orkesterien taloudellinen pohja on myös romahtanut keikkojen 
menetysten myötä. Tarvitaan intomieltä ja elvytyshenkeä, että orkesteritoiminta saadaan jollain aikataululla jälleen 
kuntoon.

Aikuiset soittajat

Monissa aikuisten orkestereissa soittajamäärät ovat hieman laskeneet. Siltä suunnalta tuli myös paljon huolta siitä, 
palaavatko harrastajat enää puhallinsoiton pariin. Nyt toimintakyselyä muutaman vuoden purkaneena huomaan, että 
orkesterikentässä on yksi näkyvä puute: 30–40 -vuotiaiden orkesterit. Niitä on vaan ihan muutamilla paikkakunnilla joko 
kansalaisopiston ylläpitämänä tai musiikkiopistojen avoimen osaston toimintana. Siinä vaiheessa, kun lapset alkavat olla 
jo isoja, monella aikuisella olisi varmasti mahdollisuus ja tahto joko jatkaa lapsuuden harrastusta puhallinorkesterissa, tai 
ehkä omien lasten harrastuksen kautta syttyy innostus aloittaa soittaminen jollain instrumentilla. Tähän meidän pitäisi 
keksiä ratkaisuja ja hyviä toimintamalleja lisää. 

Musiikkioppilaitosten orkesterit

Niissä oppilaitoksissa, joissa puhallinsoittajien määrät orkestereissa ovat 100 soittajan paremmalla puolella, on ollut aika 
normaali toimintavuosi. Soittajamäärät ovat pysyneet samoina tai jopa kasvaneet jonkin verran. Vantaan ja Espoon 
musiikkiopistojen soittajamäärät kasvavat tasaisesti, ja myös Kokkolassa on hyvä meno päällä. Alla olevista pylväistä 
näkyy tasainen kehitys ja pysyvyys perinteisillä vahvan puhallinorkesterikulttuurin paikkakunnilla. 

Taulukosta pomppaa yksi ylitse muiden. Huittisten musiikkiopisto on kasvattanut puhallinsoittajien määrän 7,5-kertaiseksi 
vuoteen 2019 verrattuna. Tästä kehityksestä saamme varmasti kuulla lisää myöhemmin. Tällaisia valopilkkuja kaivataan 
joka puolelta Suomea.

Yhteisen tekemisen kaipuu

Kun viikottaiset harjoitukset, konserttiin valmistautumiset ja konsertit puuttuvat kokonaan, mitä jää jäljelle? Kenen kanssa 
vaihdan kuulumiset? Kenelle marisen liian vaikeasta tai liian helposta ohjelmistosta?
Kenelle ne huonot vitsit voisi kertoa? Ketä halaan, kun nähdään pitkästä aikaa? Niin valtava määrä sosiaalista toimintaa 
ja vuorovaikutusta jää pois elämästä, kun orkesteri ei toimi. Nyt tarvitaan uskoa, toivoa ja hyviä suunnitelmia kesälle ja 
syksylle. Kyllä me selvitään.

Teksti: Sirpa Berg

Vuoden 2020 orkesteritoiminnan lukuja
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Veskun (Vesa Kankare, toim. huom.) digiboksissa pureudutaan tähän ajoittain esiin tulevaan kysymykseen: 
miksi yhteissoitto ei vaan onnistu verkon yli? Tässä tekstissä käsitellään ongelman ydin ja pari ratkaisua. 

Tietoverkkojen viive ryhmämusisoinnin esteenä

Viive, niin kuin monet ovat huomanneet, on tässä se 
totaalinen ilonpilaaja. Koetetaan perustella, mistä se tulee ja 
miksi siitä on niin vaikea päästä eroon. Otetaanpa 
lähtökohdaksi kuudestoistaosanuotteja tempolla 120, mikä ei 
ihan tavatonta puhallinmusiikissa ole. Tempo 120 tarkoittaa 
käytännössä sitä, että neljäsosanuottien väli on 500 ms 
(kahdesti sekunnissa, ms eli millisekunti on sekunnin 
tuhannesosa). Vastaavasti edelleen jakaen kahdeksasosien 
väli on 250 ms ja kuudestoistaosien 125 ms. Mitä tästä 
seuraa? Jos viivettä tuo 125 ms, vastapään mielestä toinen 
on kuudestoistaosan verran pielessä. Ollaan optimistisia ja 
ajatellaan 50 millisekuntia olevan hyväksyttävä raja (vai 
voidaanko? – pohditaan tätä vielä hetken päästä). Sama viive 
tapahtuu jo reilun 20 metrin etäisyydellä ihan akustisessakin 
tilassa (ilmassa ääni etenee n. 340 metriä sekunnissa). 
Kuviomarssiin osallistuneet tunnistanevat tämän ilmiön, silloin 
kun orkesterin osat liikkuvat etäälle toisistaan. 50 ms on 
muuten vähän lyhyempi väli, kun 32-osanuoteilla on 
tempossa 120.

Mitä tämä tarkoittaa sitten verkon yli toimiessa? Alkuun 
muistutus lukion fysiikan tunneilta: meillä on universaali 
kosminen nopeusrajoitus, jota me emme vain yksinkertaisesti 
pysty ylittämään: valonnopeus. Tyhjiössä tuo nopeus on 
muhkeat n. 300 000 km/s, mutta tietoliikenneyhteyksissä 
tavallisimmin käytetyissä valokuiduissa kuidun 
taitekertoimesta johtuen valon kulku hidastuu ja asettuu 
200 000 km/s paikkeille. Nämä ovat huikeita nopeuksia, mutta 
suuruusluokat kohtaavat tarkastellessa etäisyyksiä, mitä 
reittejä pitkin yhteydet esimerkiksi Zoom.us tai Microsoft 
Teams konferenssipalvelimille kulkevat. Paikallisesti vaikka 
saman kunnan alueella kulkuviive ei ole isoin ongelma, vaan 
ongelma on se, miten pilvisovellukset ja verkot rakentuvat.

Microsoft Teamsin etäkonferenssi yhdistetään ensimmäistä 
liittyjää lähinnä olevassa datakeskuksessa. Tietoa 
datakeskusten sijainnista ja niiden tarjoamista palveluista ei 
ole kovin yksityiskohtaisesti saatavilla, mutta pelkästään 
pilveen nojaavissa palveluissa, joissa ei ole käytössä 
yrityskohtaisia ratkaisuja, lähin mahdollinen sijainti tällä 
hetkellä on ilmeisesti Norjassa tai ainakin rakenteilla sinne. 
Varmuudella lähin löytyy Isosta-Britanniasta. Kuvitellaan 
optimistisesti harjoituksen vuoksi, että keskus sijaitsee 
Oslossa ja valokuitu kulkisi liikennereittejä pitkin. Matkaa 
Kotkasta Norjan Osloon lyhintä reittiä on Google Mapsin 
mukaan 1109 km. Venytetään meren yli kuitu suoraksi ja 
vähän oiotaan mutkissa, niin saadaan helppoa laskentaa 
varten mukava 1000 km etäisyys. Toisin sanoen, jotta kuva ja 
ääni saadaan tuohon viereiseen liittymään, jossa soittokaveri 

on samassa Teams kokouksessa, meidän etäisyytemme 
valokuitua pitkin Microsoftin konesalin kautta on 2000 km. 
Tämä valokuidussa siirretyn valon nopeudella muuttuu 10 
ms:n viiveeksi. Tämä ei äkkiseltään ole paljon, mutta vie 
viidesosan käytettävissä olevasta tavoitellusta 50 ms 
viiveestä. Ääni kulkee ilmassa samassa ajassa 3,4 metriä.

Toinen merkittävä tekijä on pääsyverkkojen viive, erityisesti 
nykyisissä 4G-mobiiliverkoissa. Ne, jotka ovat onnellisesti 
valokuidun tai kaapelimodeemiyhteyksien perässä, saavat 
nauttia hyvin pieniviiveisestä yhteydestä. Muilla radiotien (tai 
ADSL yhteyden) tiedonsiirto aiheuttaa viivettä lisää n. 20 ms, 
hyvissä olosuhteissa jopa alle. Lisätään tämä molempiin 
päihin ja koko tavoiteltu 50 ms viivebudjetti on käytetty. 

Eikä tässä vielä kaikki. Mukaan kuvioon tulee kuvan ja äänen 
pakkaaminen sellaiseen muotoon, että sitä voidaan lähettää 
internet-verkoissa. Kuvan ja äänen pakkaaminen on 
tasapainoilua kolmen tekijän välillä: kaistanleveys, laatu ja 
viive. Toisin sanoen, jos viivettä halutaan minimoida, täytyy 
joko kaistanleveyttä kasvattaa tai laatua heikentää. Näistä 
kaistanleveyden käyttö on se, jolla päästään hyvään 
viivekäyttäytymiseen, mutta käytännössä Teamsin ja Zoomin 
kaltaiset palvelut eivät tavoittele niin alhaista latenssia äänen 
ja kuvan laadun kustannuksella, sillä normaaliin 
kokoustamiseen riittävä kokonaisviive on ylimmillään 300 ms, 
joka on verrattain helppo saavuttaa. Tuon rajan alapuolella 
ihmiset keskustellessaan eivät havaitse viivettä, toisin sanoen 
”eivät pidä toisiaan idiootteina”. 

Vaikka saisimme käyttöömme matalan viiveen 
pakkausalgoritmejä, kertyy esimerkiksi 5 ms viiveestä äkkiä 
20 ms ja enemmän, kun video pitää pakata alkupäässään, 
purkaa pilvessä, yhdistää muiden videoihin, pakata uudelleen 
ja purkaa vastaanottajan päässä. Askeleita, prosessointia ja 
toimintoja on paljon. Samoin myös kirjava valikoima 
eritehoisia päätelaitteita ja yhteyksiä kotipäässä. Ja vaikka 
vielä oltaisiinkin optimaalisissa tilanteissa lähellä akustiikan 
viiveitä, tarvitsee verkkoa varten paketointi ja reitittäminen 
(vrt. tieverkon risteyksissä ajeleminen) vielä oman aikansa. 
Tietoa lähetetään yhden paketin verran kerrallaan, johon 
tarvitsee kerätä tietty aika kuvaa ja ääntä. Vastaanotettaessa 
sitä viivästetään vieläpä tahallaan, jotta voidaan selvitä 
siirrossa tapahtuneista viiveen vaihteluista. Ruuhkaisessa 
verkossa viiveeseen syntyy nimittäin vaihtelua, kun välillä 
jonotetaan risteyksissä naapurin Netflix-elokuvan tai 
uusimman MacOS-käyttöjärjestelmäpäivityksen varatessa 
tiedonsiirtokanavaa. Näihin kaikkeen kuluu arvokkaita 
millisekunteja paljon.

Tietoverkkojen viive ryhmämusisoinnin esteenä
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1. Käytä laadukasta videoneuvottelusovellusta. Hyviä kokemuksia toimivista ympäristöistä on Zoom.us ja 
Microsoft Teams -palveluiden maksullisista versioita. Avainasemassa on hyvä kuvan ja äänen laatu sekä 
helppokäyttöisyys osallistujan näkökulmasta. Muitakin toimivia ratkaisuja varmasti on, mutta näistä kahdesta on 
jo kertynyt paljon hyviä kokemuksia. Microsoft Teams soveltuu hyvin niille organisaatioille, joilla se on jo 
muutenkin käytössä, Zoom.us on taas parempi vaihtoehto, jos on hankittava tarkoitusta varten yksittäisiä 
lisenssejä. Zoomissa automaattinen tasonsäätö on myös käyttäjän poistettavissa, kun Teamsissa sen saaminen 
aikaan vaatii toistaiseksi vähän teknisempää kikkailua käyttöjärjestelmän puolella.

2. Jos mahdollista, käytä ulkoista laadukkaalla mikrofonilla varustettua kameraa. Tärkeä ominaisuus 
onnistumisen kannalta on mahdollisuus poistaa myös kamerasta automaattinen tasonsäätö käytöstä. Jos käytät 
tietokoneen mikrofonia, mykistä kaiuttimet välttääksesi kaiunpoistosta aiheutuneita häiriöitä. Ulkoinen kamera/
mikrofoni on myös helppo sijoitella ja yleensä tarjoaa myös paremman kuvakulman.

3. Tee soundcheck mahdollisimman voimakkaalla house bandin dynamiikalla siten, että on voimakas, 
mutta ei liian voimakas. Näin nyanssit säilyvät, eikä mahdollinen tasonsäätö aiheuta häiriöitä ääneen. 
Erinomaisen hinta-laatusuhteen saa Zoom Q2n-4K -kameralla, jolla on mahdollista säätää myös kuvan ja 
äänen synkronointi. Q2:n laajakulmainen kamera auttaa myös sen sijoittamisessa orkesteriin ja kapellimestariin 
nähden. Jos sovelluksesta ei saa tason säätöä pois, taso kannattaa säätää sen verran alas, että Teams joutuu 
laittamaan omat nappinsa kaakkoon. Näin dynamiikka säilyy hyvin. Soundcheckissä auttaa kotona tai toisessa 
tilassa kuunteleva IT-operaattori (kts. alla). Kokeilemalla oikea taso selviää parhaiten.

4. Sijoita kamera siten, että kapellimestari näkyy ja kuuluu suhteessa orkesteriin hyvin. Kokemuksesta voisi 
sanoa, että jos orkesteri on n. 3–5 m päässä, kapellimestarin ääni kuuluu hyvin metrin etäisyydeltä 
tasonsäädön ollessa pois päältä. Tämä on myös hyvä varmistaa soundcheckissä. Huomioi myös mikrofonin 
suuntakuvio kameraa suunnatessa. Esimerkiksi Q2 kuulee n. 120 asteen sektorilta samasta suunnasta jonne 
kamera katsoo. Tällaisen kameran esimerkkisijoittelussa kamera, kapellimestari ja orkesteri muodostavat 
kolmion ja suuntaavat kolmion keskelle kapellimestarin ollessa hyvin lähellä kameraa. Riippuen kamera/
mikrofoni -yhdistelmästä toimiva asetelma voi olla hyvin toisenlainenkin. Myös tämä kannattaa kokeilla ennen 
varsinaista harjoitusta. Huomattavaa on myös, että kapellimestarin näyttöön tulee videossa todennäköisesti 
kaikenlaista vaihtelua, joten kannattaa myös käyttää ääntä tempojen, tempovaihteluiden ja sisään laskemisen 
yhteydessä. Prioriteetti on siis äänessä.

5. Varmista, että kaikilla etäosallistujilla on mikrofonit pois käytöstä. Tämän voi tarvittaessa pakottaa 
kokouksen asetuksista. Yksikin avoinna oleva etäosallistujan mikrofoni pilaa kokemuksen täydellisesti muilta 
osallistujilta. Osallistujille annetaan tarvittaessa mahdollisuus kommentoida, jonka jälkeen mikrofonien mykistys 
varmistetaan ennen harjoittelun jatkamista.

6. Aseta house band ja kapellimestari näkymään koko ruudun tilassa (valokeilatoiminto Microsoft Teamsissa). 
Etänä osallistuvat soittajat eivät hyödy harjoituksessa toistensa näkemisestä ja vievät tilaa ruudulla olevalta 
kapellimestarilta.

7. Rekrytoi tukiporukoista IT-operaattori, jonka tehtävä on huolehtia kokouksen tapahtumista, chatista, 
osallistujien hyväksynnästä jne. Näin kapellimestarille jää aikaa keskittyä työhönsä. Huomaa, että IT-
operaattorin ei tarvitse olla läsnä harjoituksissa. Homma hoituu yhtä hyvin myös etänä.

Kannattaa siis rohkeasti vaan kokeilla ja oppia haasteista – etäaikana epäonnistuminen on sallittua ja luonnollinen osa 
tätä kaikille niin outoa aikaa. Viimeistellysti toteutettu hybridiharjoitus on yllättävän miellyttävä kokemus osallistujille ja 
pitää porukan kasassa ja soittokunnossa tulevia parempia aikoja silmällä pitäen!

Teksti: Vesa Kankare
Kuvat: Ville Kervinen ja  Jari Kankare

Kirjoittaja Vesa Kankare on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa 
informaatioteknologian lehtorina työskentelevä digihörhö, jolla on kahden 
vuosikymmenen kokemus tietoverkkojen tekniikasta ja verkkojen rakentamisesta. 
Säätämisen lomassa jää aikaa myös virkistäytyä puhallinmusiikin parissa tuubaa tai 
lyömäsoittimia soitellen ja kaikkea kivaa orkestereiden kiusaksi kehitellessä.

Tietoverkkojen viive ryhmämusisoinnin esteenä

Ja lopuksi. Haittaisihan se tuo akustinenkin viive, jos jokainen 
soittajista olisi 20 metrin päässä toisistaan. Kyllä se pulttikaveri 
on lavalla huomattavasti lähempänä. Tämä fakta ja 
kapellimestarin näyttö, joka tulee valonnopeudella korokkeelta 
soittajan silmiin, on ne, joihin tätä tietoliikenneverkkojen 
kyvykkyyttä pitäisi verrata. Ja 32-osan, saati 16-osan virhe on 
jo aika paha kunnollisen yhteismusisoinnin kannalta. Varsinkin, 
kun kaikki ovat sitä mieltä, että ne ovat juuri ne muut, jotka 
ovat jäljessä. Ainakin kymmenkertaisesti pitäisi siis saada 
viiveestä pois ja siltikin biisit olisi valittava rauhallisempien 
tempojen ja liikkeiden ehdoilla.

Jos kaikki muu saataisiin hyvin pienelle viiveelle, niin silloin se 
on kosminen nopeusrajoitus, joka asettaa rajan sille, miten 
isolla alueella harjoituksen osapuolet ja heidät yhdistävä 
palvelu voi ylipäätään olla. Tulevaisuudessa, jos kaikilla on 
hyvät mikrofonit, tehokkaat videopakkausalgoritmit, luotettavat 
5G- tai valokuituliittymät samalta operaattorilta ja paikallinen 
kyseisen operaattorin verkkoon kytketty suorituskykyinen 

pilvipalvelu, niin maakunnan alueella harjoittelu saattaisi 
onnistua. Ehkä. Todennäköisesti kuitenkaan ei ainakaan 
lähitulevaisuudessa. Toki teknologia kehittyy, ja aina tulee 
jotain uutta ja ihmeellistä.

Hybridimalli ja hidas rytmitön lämmittelyharjoitus (pitkiä 
sointuja) ovat tällä hetkellä siis käytännössä ainoat tavat 
harrastaa yhteissoittoa verkossa, ja näiden onnistumiseen 
kannattaa panostaa. Ja siihen, että toiminta pysyy käynnissä 
ja starttaa aikanaan täydellä tehollaan heti, kun rajoituksista 
päästään eroon.

Hybridimallin tekniikkaa

Hybridimalli poistaa viiveen haitat sen kustannuksella, että 
orkesterin johtaja ei kuule kotona harjoittelevia soittajia. Jotta 
kotona soittavilla on mahdollisimman hyvä harjoituskokemus, 
on hyvä ottaa huomioon muutama seikka harjoitustilannetta 
pystytettäessä. Tässä vinkkejä onnistuneeseen harjoitukseen:
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Monille suomalaisille pienten orkesterien ja kokoonpanojen kapellimestareille ovat tulleet tutuiksi toimii-sovitukset, joissa 
kokoonpano voi vaihdella ja stemmalaput löytyvät useille eri vireisille soittimille. Näissä part- / flex-sovituksissa on usein 
4 tai 5 stemmaa korkeimmista soittimista matalimpiin ja lisäksi lyömäsoitinstemma tai pari. Löytyy näitä myös 
kolmiäänisinä etenkin aloittaville kokoonpanoille tai esimerkiksi norjalaiselta kustantamolta (Norsk Noteservice) myös 7-
äänisenä. Osa toimii-sovituksista on ajateltu nimenomaan puhallinorkesterilla tai -kokoonpanolla soitettavaksi, mutta 
osasta löytyvät stemmat myös esimerkiksi jousi- ja bändisoittimille.

Omassa työssä toimii-sovitukset ovat olleet käytössä melko pienissä ja soitinjakaumaltaan epätasaisissa B- ja C-
orkestereissamme Rantasalmella. Soitto kuulostaa muhkeammalta, kun jokaiseen stemmaan voi jakaa jonkun hieman 
pidemmällä olevan soittajan, jonka imussa vähemmän soittaneet pääsevät kappaleisiin hyvin sisään. Meillä toimii myös 
A-orkesterilaisista koottava Ihmekvintetti-niminen kokoonpano, jossa soittajat vaihtuvat joka keikalle. Ihmekvintetti soittaa 
keikkansa yleensä myös nimenomaan näistä fleksiibeleistä sovituksista. Tämän kokoonpanon koko vaihtelee viidestä 
viiteentoista soittajaan.

Viime kesänä Melanie Brooks otti yhteyttä ja kertoi USA:n hurjasta koronatilanteesta ja siitä, että kymmenien (jopa 
satojen) soittajien bändit on jaettu pienryhmiin, vain neljän-viiden soittajan kokoonpanoihin, eikä orkesterien 
ohjelmistossa ole mitään sopivaa soitettavaa tällaisille kokoonpanoille. Yhdysvalloissa kun bändit ovat normaalisti 
huomattavan suuria, eikä tällaista Rantasalmen kaltaista pienten kokoonpanojen dilemmaa ole heillä tullut aiemmin 
vastaan. Lisäksi ongelmana oli, että koskaan ei tiedä, keitä seuraavaan treeniin tulee paikalle ja mitä soittimia heillä on 
matkassaan.

Tarve oli siis sävellyksille ja sovituksille, joita voi soittaa lähes millä kokoonpanolla tahansa (adaptiivinen teos) ja myös eri 
kehitysvaiheissa olevat soittajat yhdessä (vaihtotasoinen teos). Puhallinorkesteri-lehden syksyn 2020-numerossa on 
tarkemmin kerrottu näistä teosmuodoista. Itselleni tehtävä aluksi tuntui haastavalta, koska perinteinen melodia, 
väliäänet, bassolinja -ajattelu oli iskostunut aivoihini tiukasti. Mitä jos treeneissä onkin vain pelkkiä diskanttisoittimia? 
Entäs, jos taitavin melodiasoittaja onkin tuubisti ja väliäänet tai bassolinja tulisikin vain vähän soittaneen oboistin 
harteille?

Korona-ajan tuoma kiire omassakin työssä ja 
elämässä siivitti minut ratkaisuun, että kokeilisin 
tehtävää ennen uuden tuotannon säveltämistä 
vanhoilla tutuilla kappaleillani. Ystäväni Jukka 
Viitasaari antoi siihen mahdollisuuden 7ikko-
kustannuksella olleiden kappaleideni puitteissa. 
Sain siis vapaasti temmeltää uusia sovituksia 
aiemmin 7ikolla olleista teoksista, jotka nyt siirtyvät 
vähitellen Leading Tones Music -kustantamolle 
jenkkeihin. Suuret kiitokset Jukalle avunannosta 
tässä projektissa! Tein adaptiivisia teoksia ja yhteen 
myös vaihtoehtoja vaikeusasteeseen. 
Suunnitelmissani on tehdä lisää nimenomaan noita 
vaihtotasoisia kappaleita.

Nyt siis (iki)vanhoista kappaleistani muutamat on 
tehty amerikkalaisten ystävien auttamiseksi flex tai 
full flex-muotoon ja tulevat pian Leading Tones 
Musicin kustantamiksi. Flex-sovitus on siis 
perinteinen toimii-sovitus ja full flex -sellainen, että 
siinä siis jopa matalin stemma on kirjoitettu huilulle 
ja sovituksen voi näin ollen soittaa vaikkapa 
pelkällä huiluyhtyeelläkin. Kun antoi itselleen luvan 
siihen, että kappale ei aina kuulosta samalta tai 
sellaiselta kuin mitä se omassa päässä soi, työ 
helpottui huomattavasti. Johtotähtenä olikin se, että 
”kunhan vain nyt saadaan bändit pysymään 
soitossa kiinni ja olisi jotakin suhteellisen sopivaa 
soitettavaa”. Olihan se mielenkiintoista kuunnella 
erilaisia versioita Sibelius-ohjelmassa, miltä 
”pahimmillaan” voisi kuulostaa, kun stemmat 
jaetaan todella kummallisesti. Yhteistyömme 
Melanien kustantamon kanssa jatkunee sitä 
mukaa, kun ehdin kirjoitella lisää nuotteja 
päivätyöni ohessa.

Teksti ja kuva: Marja Ikonen

Korona-aikana on oltava fleksiibeli

Kuvassa: Marja Ikonen ja Melanie Brooks tapasivat 
viimeksi kesällä 2018 Suomen Työväen Musiikkiliiton 
kesäleirillä Aitoossa. Sen jälkeen on pidetty yhteyttä etänä. 
Toivottavasti joskus saadaan taas tavata ihan kasvokkain.
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Composer and nationally-acclaimed music educator Marja Ikonen is making an impact for school ensembles across the 
world this winter. In February had one of the most prolific months of her compositional career, earning seven new 
publishing contracts with the American publisher, Leading Tones Music, LLC. (https://www.leadingtonesmusic.com/). 
Several more new pieces are in the works and will be published later this winter.

Founded in 2017, Leading Tones Music has had a special relationship with Ikonen and other Finnish composers, 
including Janne Ikonen, Hanna-Mari Lehtonen, Sauli Saarinen, and Jukka Viitasaari (Links to composer pages:

https://www.leadingtonesmusic.com/janne-ikonen.html,
https://www.leadingtonesmusic.com/hanna-lehtonen.html,
https://www.leadingtonesmusic.com/sauli-saarinen.html,
https://www.leadingtonesmusic.com/jukka-viitasaari.html). 

While it is rare for Finnish composers to publish their music in the United States, Leading Tones Music Co-Founder 
Melanie Brooks believes the company's relationship with Finnish composers makes perfect sense. "Finland has a rich 
tradition of music composition and excellence in pedagogy. Finnish wind band composers are both creative and 
pragmatic when it comes to making artistic and accessible music for their bands, whether they are big, small, young, old, 
or mixed." Brooks explains further, "Marja Ikonen has been writing music for her bands in Rantasalmi for many years, 
creating music that is fun and appropriate for musicians of all levels. Bands in the United States have and will benefit 
greatly from her music."

This year, the Leading Tones Music publishing company had an exceptional need for new music and arrangements that 
address the challenges of ensemble performances during the COVID-19 pandemic. American bands that were once 80 
members could only meet in small groups or completely online. Many issues arose: What if an ensemble had no low 
voices for rehearsal that day? What if we needed to move a clarinet player to the trombone part, or a baritone player to 
the flute part? As such, new arrangements and compositions with 4 or 5 parts and adaptable orchestration choices 
became paramount to the functionality of ensembles across the globe. Marja Ikonen answered the call with her seven 
new compositions.

Ikonen's seven new adaptable pieces are written for beginner-level band. Many of her pieces are inspired by Finnish folk 
melodies and Finnish culture, an admittedly foreign concept to most American students. Her titles are published in both 
English and Finnish, such as "Sauna Whisk / Saunavihdat," giving American teachers and students the opportunity to 
explore Finnish language and culture while learning the music. The pieces are tuneful, short, and very appropriate for 
young musicians.

Her new arrangements for beginner band include Sauna Whisk, Downhill Uphill, Morning Haze, Entrata, The 
Tournament, and Cukoo-Cukoo. She also wrote a fun piece for beginner-level saxophone choir called Sax Fans. Her first 
published piece is called A Day at the Lake, for solo trumpet and band. A Day at the Lake has received performances in 
Arizona, Minnesota, and at the Minnesota Music Educator's Association (MMEA) Conference. Of course, we expect to 
see many more performances of Ikonen's music in America, Finland, and beyond in the months to come! You can see all 
of Marja's American-published compositions here. (https://www.leadingtonesmusic.com/marja-ikonen.html)

Teksti: Melanie Brooks

Korona-aikana on oltava fleksiibeli

Korona-aikana on oltava fleksiibeli
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Sauli Saarinen: Festival Music 
(1. palkinto)
Festival Music syntyi Pirkanmaan Pinnan ensimmäistä 
sävellyskilpailua varten. Sävelsin teoksen Tampereella kesän 
2020 aikana teemoista, joita olin pyöritellyt mielessäni jo jonkin 
aikaa. Trumpettien c-mollissa kulkevan pääteeman alla 
pauhaavat matalat puhaltimet ja lyömät. Keskellä olevan 
suvantovaiheen jälkeen klarinetit käynnistävät 7/8-osadiskon, 
joka huipentuu koko orkesterin ilotulitukseen. Lopuksi palataan 
pääteemaan. Halusin säveltää haastavaa materiaalia 
pidemmällä olevia harrastajia ajatellen. Teos on omiaan 
puhallinorkestereille, jotka haluavat kehittää rytminkäsittelyä ja 
isoa soundia.

Sauli Saarinen viimeistelee maisteriopintojaan Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemian sotilaskapellimestariluokalla. Hän on 
täydentänyt opintojaan Panula-Akatemiassa sekä Wienin 
Taideyliopistossa. 

Sauli työskentelee Kaartin 
soittokunnassa trumpettisektion 
varaäänenjohtajana sekä soittaa 1. 
trumpettia Kaartin Combossa. Hän 
on ollut Suomen trumpettikillan 
hallituksen jäsen vuodesta 2019. 
Sauli on opiskellut musiikin 
sovittamista ja säveltämistä 
sivuaineena Sibelius-Akatemiassa 
2017–2018. Vuonna 2018 hän 
esiintyi ensimmäistä kertaa 
säveltäjänä voittamalla kolmannen 
palkinnon Puolustusvoimat 100 
vuotta -sävellyskilpailussa.

Teksti ja kuva: 
Sauli Saarinen

Kvartaalin kantaesityksiä: Pirkanmaan Pinnan sävellyskilpailu 
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Jussi Lampela: If We Must Die 
(2. palkinto)
If We Must Die sai alkuinnoituksen yhdysvaltalaisen runoilijan Claude McKayn 
runosta, jossa sorrettu kansanosa pääsee ääneen. En halunnut kuitenkaan tehdä 
sävelkielestä liian tummaa, vaan koetin saada mukaan lievää ironiaa 
kontrastoimaan runon muuten vakavaa aihetta. Kappaleen perustunnelma on 
sekoitus marssia sekä lievästi dissonoivia jazzharmonioita. Interlude-osa tuo 
pienen levähdyksen marssirytmiin, mutta siinäkin dissonoivat harmoniat pitävät 
huolen siitä, että intensiteetti pysyy yllä. Kappale on kokonaisuudessaan kirjoitettu 
ilman etumerkkejä, vaikkakin siinä on paikoin havaittavissa jonkinlainen h-molliin 
viittaava tonaliteetti. Tasoltaan teos on grade 4.

Teoksesta on olemassa versio myös laulusolistille (sopraano), jolloin Claude 
McKayn alkuperäinen runo kuullaan kokonaisuudessaan.

Olen Helsingistä lähtöisin oleva säveltäjä/sovittaja/kitaristi, ja päätyönäni ovat erilaiset musiikin sovitus- ja sävellystyöt 
vaihteleville kokoonpanoille konsertteihin, äänilevyille, elokuviin ja televisioon.

Tärkeimpiä yhteistyö-
kumppaneitani ovat mm. 
Vantaan viihdeorkesteri, Oulu 
Sinfonia, Oulu All Star Big Band, 
Umo Helsinki Jazz Orchestra 
sekä Jukka Eskolan ja Teppo 
Mäkysen konsertti-ja 
levytuotannot. Teen myös 
säännöllisesti elokuvamusiikin 
orkestrointi-ja sovitustöitä. 
Minulle on myönnetty Taiteen 
edistämiskeskuksen 
yksivuotinen apuraha vuosina 
2016 ja 2019.

Kvartaalin kantaesityksiä: Pirkanmaan Pinnan sävellyskilpailu 
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Teksti: Jussi Lampela
Kuva: Jaakko Vuorenmaa
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Markku Viitasaari: Global Winds
(3. palkinto)
Global Winds perustuu harmonisesti kahteen yksinkertaiseen modaaliseen 
sointukiertoon. Ensimmäistä tavataan johdannossa ja A-osassa, toista
B-osassa. Näiden pohjalle rakennetaan kummallekin oma melodinen 
teemansa. Karkeasti kuvaillen tässä on kolmeen taitteeseen jakautuvan 
teoksen perusta. Keskimmäisessä kolmivaihtoisessa taitteessa 
muunnellaan A-osan harmoniaa ja melodiaa. Teoksessa on useita 
modulaatioita, joita soittaja voi elämyksellisesti havaita. Teemoja 
imitoidaan, ja ne esiintyvät myös peilikuvina. Myös niiden bongaaminen on 
suurta hupia.

KT, FL Markku Viitasaari (s. 1966) valmistui Jyväskylän yliopistosta 
luokanopettajaksi (KM 1991) ja musiikin aineenopettajaksi (1999, 2006) 
sekä filosofian lisensiaatiksi musiikkitieteen alalta (2001), mistä hänellä on 
myös aine- ja syventävät opinnot (1992). Helsingin konservatoriosta hän 
valmistui musiikkipedagogiksi 1999. Viime vuonna Viitasaari väitteli 
musiikkikasvatuksen alalta Oulun yliopistosta. Viitasaari on työskennellyt 
mm. Panula-opiston rehtorina vuosina 2000–2008 sekä Kauhajoen 
kaupungin sivistysjohtajana 2008–2013. Vuodesta 2015 alkaen hän on 
hoitanut Kauhavan kaupungin sivistysjohtajan virkaa.

Teksti ja kuva: Markku Viitasaari

Kvartaalin kantaesityksiä: Pirkanmaan Pinnan sävellyskilpailu 
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Tero Lanu: From a Lizard to a Dragon
Olen aina ollut vaikuttunut elokuvasäveltäjä Ennio Morriconen musiikista, ja 
etenkin sen runsaudesta (satoja soundtrackejä!), melodisesta keksinnästä sekä 
kummallisista soitinyhdistelmistä. Kun tieto hänen kuolemastaan tuli 
heinäkuussa 2020, luonnostelin samana päivänä paperille marssiteeman 
maestron muisto mielessäni. Teemasta tuli tämän teoksen uljas pääteema. 
Silkasta päähänpistosta päätin tehdä siitä myös raukean bluesrytmisen version 
sävellyksen alkuun, ja näin koko teoksesta tuli tunnelmaltaan harvinaisen 
kaksitahoinen. Uhkarohkea veto, mutta joskus tekee mieli ottaa riskejä!

Tero Lanu (s.1975) on opiskellut Sibelius-Akatemiassa musiikin teoriaa sekä 
Tampereen Ammattikorkeakoulussa sävellystä. Hän opettaa Tampereen 
Ammattikorkeakoulussa musiikin teoria-aineita. Omia teoksia Lanu valmistaa 
melko verkkaan. Tähänastista sävellyksistä laajamuotoisin on neliosainen 
orkesterisarja Four Impressions, jonka mm. Tampereen Musiikkiakatemian 
orkesteri Pyynikki Sinfonia on esittänyt.

Teksti: Tero Lanu, kuva: Ville Hautakangas

Kvartaalin kantaesityksiä: Pirkanmaan Pinnan sävellyskilpailu 
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Anni Hautala: 
Mesikämmen
Mesikämmen lähtee liikkeelle kauniilla 
klarinettisoololla, jonka takaa voimme kuulla 
metsän henkäyksen. Teoksessa on 
aistittavissa jylhää tunnelmointia sekä kauniisti 
soljuvia melodioita. Alussa olevat efektit tuovat 
mielenkiintoa teokseen. Nimesin teoksen 
Mesikämmeneksi sen tunnelman takia. 
Teoksen jylhyys toi mieleeni karhun, Suomen 
metsien kuninkaan, joten Mesikämmen oli oiva 
nimi kuvaamaan teostani.

Mesikämmen on ensimmäinen suoraan 
puhallinorkesterille säveltämäni teos sekä 
alunperin Vantaan musiikkiopiston Vamos-
puhallinorkesterille tekemäni teos 
puhallinorkestereiden SM-kilpailuohjelmistoa 
varten. Aiemmin olen sovittanut 
puhallinorkesterille sinfoniettateokseni 
Myrskylintu.

Anni Hautala (s.2001) opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa musiikinteoriapedagogiikkaa ja sävellystä. 
Hautalalta valmistuu omia teoksia opintojen ohella muutamia vuodessa. Hänen aiempia suurempia sävellyksiään ovat 
keväällä 2019 kapellimestari Kaapo Ijaksen johdolla valmistunut sinfoniettateos Myrskylintu sekä piano-viulu-selloteos 
Lilli's Song osana Sibelius Akatemian Yhdenvertaisesti säveltäen -hanketta.

Kvartaalin kantaesityksiä: Pirkanmaan Pinnan sävellyskilpailu 

Teksti: Anni hautala
Kuva: Ville Hautakangas
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Jukka Viitasaari: Oriental Beat ja The High 
Road

The High Road (grade 4-) on minulle tyypillistä herooista maalailua maltillisin 
suvannoin. Pyrin demokraattiseen soolojakaumaan... Oriental Beat puolestaan 
yhdistää nimensä mukaisesti kvasi-itämaisuutta beatmarssipoljentoon – teos onkin 
alunperin tarkoitettu Pirkanmaan musiikkiopiston Windus III -puhallinorkesterille 
marssittavaksi Kuopion Nuori soittaa -tapahtumaan ja on vaikeusastetta 2.

Jukka Viitasaari (s. 1961) on tamperelainen puhallinmusiikin säveltäjä ja 
rockmuusikko sekä taatusti entinen luokanopettaja. Hän soittaa baritonitorvea JAS-
perhetriossa, PuhkuSenioreissa ja Kuortaneen Soittokunnassa. SPOL:n 
hallituksessa hän on ollut vuodesta 2008 lähtien vastuualueinaan jäsenlehden 
sisällöntuotto, lehden taittaminen, nuottikustanteiden editointi ja kansainväliset 
asiat. Muu kertymä on Suomen Säveltäjien jäsenyys, seitsemän suomalaista ja 16 
kansainvälistä sävellyskilpailupalkintoa sekä kuusi yhdysvaltalaista 
nuottikustantajaa.

Teksti ja kuva: Jukka Viitasaari

Kaikki teokset kantaesitettiin 
15.11.2020 Kilterin koulun salissa 
Vantaalla Atso Almilan kapelli-
mestarikurssilaisten johtamina.
Artikkeli löytyy numerosta 4/2020.

Kvartaalin kantaesityksiä: Pirkanmaan Pinnan sävellyskilpailu 
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Vironkielinen marssikapelli-
mestariopas ilmestynyt
Puhkpillimuusika Koda eli Virossa toimiva 
puhallinorkesteriyhdistys on julkaissut helmikuun 
alussa oman vironkielisen 
marssikapellimestarioppaan nimellä 
Tseremooniadirigendi käsiraamat. Koda on laatinut 
sen yhteistyössä Viron Puolustusvoimien (Eesti 
Kaitseväe) kanssa, ja lähdemateriaalina siinä on 
käytetty Suomen Puhallinorkesteriliiton luvalla ja 
Raine Ampujan myötävaikutuksella SPOL:n 
kustantamaa Marssikapellimestari -kirjaa. Virolaisena 
pääarkkitehtina oppaassa on Kaitseväen orkesterin 
päällikkö Simmu Vasar, ja kuvissa mallina poseeraa 
kapellimestari Mikk Uusmäe.

Kirjan voi tilata sähköpostiosoitteesta 
harry@pmkoda.ee.
ISBN 978-9916-4-0289-4.
https://pmkoda.ee/tseremooniadirigendi-kasiraamat/

Jukka Viitasaarelle 16. kansainvälinen puhallinmusiikin sävellyspalkinto

Tamperelainen säveltäjä Jukka Viitasaari (s. 1961) on voittanut ensimmäisen palkinnon yhdysvaltalaisen Hillcrest Wind 
Ensemblen puhallinsävellyskilpailussa teoksellaan Winds to Come.

Kyseessä on Viitasaaren 16. kansainvälinen 
sävellyskilpailutunnustus sitten vuoden 2001, kotimaisia 
palkintoja on kertynyt seitsemän. Teos pyritään 
kantaesittämään San Diegossa vuoden 2021 aikana. 
Vuonna 2017 Viitasaari voitti saman kilpailun 
sävellyksellään Hero´s Return ja 2019 tuli toinen sija 
kvadrologialla The Community Band Suite.

Samana vuonna hänet valittiin myös WASBE:n 
(World Association for Symphonic Band & Ensembles) 
hallitukseen ainoana ei-professorijäsenenä. Suomen 
Puhallinorkesteriliiton hallituksessa ja Suomen Säveltäjien 
jäsenenä Viitasaari on ollut vuodesta 2008. Viitasaaren 
toimikausi WASBE:n hallituksessa kestää kuusi vuotta eli 
vuodet 2019–2025. 

Toimikausi on mahdollistanut vuonna 2020 kahden suomalaisen teoksen pääsyn WASBE:n "The Composition of the 
Week" -listalle, jota kapellimestarit seuraavat ympäri maailmaa. Jukka Viitasaari koosti WASBE:n YouTube-kanavalle 
"Worldwide Winds" -sarjaan (joulukuu 2020) videon, jossa esiteltiin Lauri Porran teos Near & Distant (SPOL-kustanne) 
Helsingin Poliisisoittokunnan konserttitaltiointina ja Jukka-Pekka Lehdon From the Last Coast Lapin Sotilassoittokunnan 
esityksenä. Samassa sarjassa julkaistiin myös Jukka Viitasaaren ja Jukka-Pekka Lehdon suomalaisen sinfonisen 
puhallinmusiikin esittelyvideo, joka esitettiin alun perin WASBE-konferenssissa Buñolissa heinäkuussa 2019.

Nuutisia/Yheter

Jupiter "Try Out Box" -suukappalesarja
Jupiterin Try Out Box -sarja sisältää puupuhaltimista huilun, 
klarinetin ja saksofonin suukappaleet,  vaskista mukana ovat 
puolestaan trumpetti, pasuuna ja baritonitorvi. Kaikki osat ovat 
kokonaan saippuavedellä pestäviä – ne kestävät jopa konepesun, 
mikä on todella tervetullut ominaisuus näin pandemia-aikana.

Tämän boksin sisällön kanssa voi suunnitella myös DIY-
soitinrakennuskurssin. Tästä aiheesta löytyy muutama video 
YouTubesta. Suomalainenkin versio löytyy täältä: 

https://youtu.be/htVOQHsSuMM (Puhallinmusiikin puskaradio)

Tämä setti on hyvä hankinta päiväkoteihin, kouluille ja 
musiikkiopistoille soitintietämyksen tueksi. Näillä on helppo 
demonstroida erilaiset äänenmuodostustavat puu- ja 
vaskipuhaltimissa. Myös ihan soitinkokeiluihin ja lapsille oman 
soittimen valintaa helpottamaan tämä setti on oikein mainio. Lassi Takanen, Sirpa Berg ja Tiiu Tuominen
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Sumu-Fimu – yhteisvoimin musiikinharrastajien puolesta
Suomen Musiikkijärjestöt – Finlands Musikorganisationer (Sumu-Fimu) on musiikin harrastuskentällä toimivien 
järjestöjen yhteistyöelin, keskustelufoorumi ja ideahautomo. Se ei ole virallinen organisaatio, vaan tapa toimia ja 
tehdä yhdessä asioita musiikin, laulamisen ja soittamisen hyväksi.

Sumu-Fimu aloitti toimintansa keväällä 2009. Ajatus musiikin harrastajajärjestöjen yhteistyöelimen perustamisesta lähti 
Sulasolista. – Ajatus oli alun perin Sulasolin silloisen puheenjohtajan Harri Lindblomin. Tuolloin oli jo olemassa ilmapiiri 
tiiviimmälle yhteistyölle, mutta jonkun piti potkaista toiminta liikkeelle. Keskustelimme Harrin kanssa yhdessä asiasta ja 
päätimme kutsua musiikin harrastajajärjestöt koolle, muistelee Sulasolin entinen toiminnanjohtaja Virpi Häyrinen, joka 
toimi Sumu-Fimussa Sulasolin edustajana kymmenen vuotta.

Yhteistyötä oli musiikin harrastajajärjestöjen kesken ollut aiemminkin, mutta se oli Häyrisen mukaan keskittynyt 
kahdenväliseen toimintaan. – Jotkut liitot tekivät keskenään yhteistyötä, ja Sumu-Fimu oli tälle toiminnalle jatkumo, joka 
mahdollisti yhteistyöverkoston laajentumisen, Häyrinen toteaa. Aika oli otollinen, ja kaikki lähtivät Häyrisen mukaan 
innolla yhteistyöhön.

Tavoitteita

Sumu-Fimu haluttiin alusta asti pitää matalan kynnyksen yhteistyötapana, joten sitä ei ole missään vaiheessa rekisteröity  
yhdistykseksi. – Sumu-Fimulla ei ollut perustamisvaiheessa mitään suuria tavoitteita, vaan etsittiin hyviä yhteisiä ideoita. 
Sumu-Fimu on ollut hyvä tapa vaihtaa viestejä, koordinoida aikatauluja ja löytää yhteisiä teemoja, asiakokonaisuuksia ja 
tehtäviä, kuvailee Virpi Häyrinen.

Sumu-Fimun tavoitteiksi kirjattiin lisäksi toimijoiden hallussa olevan tiedon, taidon ja osaamisen valjastaminen yhteen 
sekä päättäjiin, viranomaisiin, ammattilaisiin ja harrastajiin vaikuttaminen. Vaikuttamistyön teemana oli ”musiikki kuuluu 
kaikille!”.

Alusta alkaen Sumu-Fimussa on ollut mukana kahdeksan järjestöä. Harrastajajärjestöjen lisäksi mukana on 
ammattilaisia edustava Suomen Kuoronjohtajayhdistys. Sulasol toimi pitkään Sumu-Fimun kokousten koollekutsujana, ja 
kokouksia on pidetty tasaisin väliajoin koko Sumu-Fimun olemassaolon ajan.

Toimintaa

Sumu-Fimun alkuvuosina esillä oli erityisesti kaikenlainen vaikuttamistyö. Järjestöt laativat ja allekirjoittivat yhdessä 
erilaisia lausuntoja, aloitteita ja kannanottoja. Kokouksissa pohdittiin muun muassa musiikkialan kokonaisvision tarvetta, 
taiteen tekemisen tukirakenteita harrastustoiminnan kannalta ja musiikkiharrastustoiminnan arvostuksen edistämistä. 
Vaikuttamistyön osalta tehtiin ja tehdään edelleen yhteistyötä Suomen Musiikkineuvoston kanssa. Sumu-Fimun 
alkuaikojen tavoitteena oli saada harrastajamusiikkijärjestöjen edustus Suomen Musiikkineuvoston hallitukseen ja siinä 
onnistuttiinkin.

Sumu-Fimussa on tehty myös erilaista tapahtumayhteistyötä. Suomen Kuoronjohtajat ry:n vuosittaisen 
koulutustapahtuman yhteyteen rakennettiin yhteinen Kuoromusiikin talvipäivät -tapahtuma, joka toteutettiin muutaman 
kerran. Lisäksi Sumu-Fimun jäsenjärjestöt ovat olleet yhdessä esittelemässä toimintaansa useita kertoja Tampereen 
Sävel -kuorofestivaalin Kuorotorilla. Tampereen Sävel -yhteistyöhön liittyi myös musiikin harrastajajärjestöjen yhteinen 
näyttely Tampereen pääkirjastossa keväällä 2013.

Eri liittojen koulutuksista on myös tiedotettu toisille liitoille ja kutsuttu jäseniä mukaan. – On ollut ajatuksena, että jos joku 
keksii hyvän koulutusidean, kutsutaan muut mukaan, jottei jokaisen tarvitse toteuttaa samaa itse, Virpi Häyrinen kertoo.

#harrastankotona – #övarhemma

Tällä hetkellä musiikin harrastajajärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä Sumu-Fimun puitteissa ja toteuttavat vuoroviikoin 
etäharrastamisen mahdollisuuksia musiikkiryhmien jäsenille. Harrastan kotona -toiminnassa julkaistaan joka viikko uutta 
verkkosisältöä, joka löytyy liittojen internetsivuilta. Toiminta-ajatuksena on luoda harrastusmahdollisuuksia myös niille, 
jotka eivät vallitsevassa koronatilanteessa pääse harrastamaan musiikkia yhdessä muiden kanssa tavanomaiseen 
tapaan.

Harrastan kotona -toiminta alkoi syksyllä 2020 ja jatkuu kevään 2021 ajan. Ohjelmassa on ollut etäkoulutusta eri 
aiheista, uuden ohjelmiston oppimisen haasteita, soitinrakennuspaja, tietokilpailuja ja niin edelleen. Toiminta on kaikille 
vapaata. Musiikin harrastajat voivat tehdä itsenäisesti haluamiaan osioita materiaalista tai esimerkiksi kuoron- ja 
orkesterinjohtajat voivat ohjata harrastajiaan tekemään tehtäviä verkkosivuilta.

#harrastankotona #lauluajasoittoa
#övarhemma #sångochmusik                                                                                                  Teksti: Sanna-Mari Holma

Suomen Musiikkijärjestöt – Finlands Musikorganisationer (Sumu-Fimu):

Finlands Svenska Kyrkosångsförbund rf
Finlands svenska sång- och musikförbund rf

Finnish Association of Barbershop Singers – FABS ry
Sulasol ry

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry
Suomen Puhallinorkesteriliitto ry
Suomen Työväen Musiikkiliitto ry
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Ykspihlaja sijaitsee Kokkolassa sataman kupeessa yhtenä 
Kokkolan kaupunginosista, ja sillä on pitkä ja värikäs historia. 
Melkein yhtä pitkä historia on Ykspihlajan Työväen Soittajilla, 
jotka ovat lähes jo 100 vuotta puhallelleet eri Ykspihlajan 
tansseissa ja muissa riennoissa. Marraskuun alkupäivinä 
orkesteri järjesti marssikonsertin Ykspihlajan toimitalolla.

Korona-aika on tuonut omat haasteensa orkestereille, mutta 
Ykspihlajassa se vaikutti toimintaan vain vähän. Keväällä pidettiin 
taukoa ohjeistusten mukaisesti, mutta kun rajoitukset Keski-
Pohjanmaalla lievenivät kesäkuun alussa, on orkesteri pystynyt 
siitä saakka harjoittelemaan täysipainoisesti joka viikko. Ennen 
rajoitusten alkua ehdittiin pitää Onnesta eroon  -konsertti täydelle 
salille helmikuun alussa, ja kun rajoitukset höllentyivät, sama 
konsertti saatiin uusittua kesällä Ykspihlajan Kulttuuriviikolla 
Kahvila Sahalla ulkoilmakonserttina.

Syksyn harjoittelun tuloksena syntyi marssikonsertti marraskuun 
loppuun teemalla Marsseja meiltä ja muualta. Konsertin ohjelma 
koostui sekä tutuista että vähän tuntemattomammista marsseista.  
Joukossa oli mm. tutut Jääkärien marssi, Sotilaspoika, Taistojen 
tiellä, Vapaa Venäjä ja Suomi-marssi sekä komea joukko 
amerikkalaisia marsseja. Niistä mainittakoon Sousan Washington 
Post ja Thunderer, National Emblem ja The Teddy Bears Picnic. 
Konsertin lopuksi esitettiin kattaus kotimaista: Anturajärven 
Oskarin marssi ja Sininen paraati sekä encorena Castle Park.

Ykspihlajan marssikonsertin juonsi Pihlajan oma poika Erkki 
Saavalainen, joka johdatti kuuntelijat hienolle aikamatkalle 
orkesterin historiaan pienen pojan muistoista aikuisuuteen. 
Orkesteria johti Timo Tikkakoski, joka välillä pomppasi pinnan 
varresta takariviin tuubaa soittamaan vaan siksi, että soittaminen 
on kivaa. Rajoituksista johtuen lippuja ei voitu myydä koko saliin, 
mutta paikalle tulleet olivat tyytyväisiä konserttiin.

Teksti ja kuva: Minna Hourula

MARSSEJA YKSPIHLAJASTA 
JA MAAILMALTA
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Seinäjoen toiseksi vanhin yhdistys, Seinäjoen Rautatieläisten soittokunta juhli 120-vuotista taivaltaan konsertin 
muodossa 14.11.2020 Seinäjoki-salissa. Konserttivahvuutena orkesterissa on tällä hetkellä noin 35 aktiivista 
soittajaa, ja tätä konserttia varten saatiin mukaan myös kourallinen avustavia paikallisia soittajia.

Konsertin solistina kuultiin laulaja, lauluntekijä, sovittaja, 
pasunisti, tuottaja ynnä muita titteleitä omaavaa Sami 
Pitkämöä. Hän on pitkän linjan muusikko, joka johtaa 
muun muassa omaa nimeään kantavaa orkesteria, joka 
esiintyi syksyllä 2020 MTV3 -kanavalla esitetyn Tanssii 
Tähtien Kanssa -ohjelman yhtyeenä. Tässä konsertissa 
Sami astui Frank Sinatran suuriin saappaisiin ja tulkitsi 
Sinatran klassikoita vahvalla ammattimaisella otteellaan, 
joka kyllä yleisössä kuultiin. Erityisen paljon kehuja sai 
tulkinta Strangers in the Night -kappaleesta, jonka 
lopussa kuultava modulaatio oli saanut monella yleisön 
jäsenellä aikaan kylmiä väreitä! Kapellimestarina 
juhlakonsertissa oli Arto Panula.

Poikkeuksellisista ajoista johtuen orkesterilaiset 
jännittivät viimeiseen viikkoon saakka, onnistuuko 
konsertin järjestäminen vai iskevätkö rajoitukset jälleen 
päälle. Onneksi konsertti saatiin kuitenkin järjestettyä 
tietyin ehdoin: yleisölle jaettiin maskeja ja henkilömäärä 
laskettiin puoleen normaalista. Lähestulkoon kaikki liput 
kuitenkin myytiin, ja kaikki sujui ongelmitta. Myös väliaika 
jätettiin pitämättä, ja orkesteri jakoi tällä aikaa kourallisen 
Suomen Puhallinorkesteriliiton myöntämiä 
ansiomerkkejä aktiivisille soittajilleen. Samalla soittajat 
saivat hieman levähtää, jotta puhti riittää konsertin 
loppuun asti. (Ansiomerkkien saajien nimet on julkaistu 
Puhallinorkesteri-lehden numerossa 4/2020, toim.huom.)

Yleisön yllätykseksi konsertin toiseksi viimeisen 
kappaleen orkesteri aloittikin hyräilemällä, joka sitten 
kiihtyi laulusta huudahduksiksi ja lopulta soitoksi. 
Kyseessä oli Timo Forsströmin säveltämä Sons of the 
Midnight Sun, joka sai myös kovasti kehuja 
erilaisuudestaan. 

Soittajat ovat tyytyväisiä suorituksestaan 
ja saamistaan kehuista. Konsertissa oli 
haastavia kappaleita, jotka saatiin 
kunnialla soitettua. Nyt sitten 
harjoittelemaan seuraavaa konserttia 
varten, joka toivottavasti saadaan 
keväällä toteuttaa! 

Teksti: 
Minna Kälviäinen

Kuvat: 
Kitta Hautasaari

Rautsikan 120-vuotisjuhlat Seinäjoella
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Oman orkesterinsa tarinan kirjojen kansiin on tällä kertaa saanut 
oululainen opiskelijapuhallinorkesteri Teekkaritorvet, joka on ollut 
toiminnassa jo puoli vuosisataa. Ilahduttavaa oli, että orkesterin historia 
haluttiin julkaista nimenomaan kirjana eikä laajana nettisivustona tai 
videodokumenttina. “Kuitenkin pysyvimmäksi ja jossain määrin 
juhlavimmaksi vaihtoehdoksi todettiin perinteinen painettu historiateos”, 
kirjan esipuheessa todetaan. Olen tästä asiasta täysin samaa mieltä – 
todennäköisesti itseltäni olisi jäänyt nuo muut vaihtoehdot katsomatta 
toisin kuin tämä historiikki.

Kirjoittajaksi oli palkattu ulkopuolinen ammattilainen, FM Juha Huttula. 
Tukena hänellä oli kaksi historioitsijan koulutuksen saanutta 
teekkaritorvea eli Heikki Niemi ja Juha-Heikki Niemi. Tällä järjestelyllä 
oli tavoiteltu tekstin objektiivisuutta, ja se toteutuikin – tosin ehkä 
turhankin hillittynä ja tasapaksuna kerrontana. Kun kyseessä on 
nimenomaan opiskelijaorkesteri, en olisi pannut pahakseni, vaikka teksti 
olisi ollut räväkämpää, kun tekstissä kuitenkin sivuttiin monin paikoin 
vauhdikasta opiskelijaelämää.

Ammatillinen osaaminen näkyi eritoten lähdeviitteiden käytössä ja asiallisessa lähdeluettelossa, kiitos niistä! Ne antavat 
juurikin tuota haettua objektiivisuutta, kun tietojen alkuperät ovat tarkistettavissa. Kirjan lopussa oli myös selkeä taulukko 
Teekkaritorvien puheenjohtajista, kapellimestareista sekä harjoituspaikoista ja -ajoista.

Jokainen vuosikymmen oli kerrottu kronologisesti omana kappaleenaan. Väliotsikoita paikoin kaipasin jaksottamaan 
tekstiä. Onneksi välissä oli joitakin aukeamia, joissa oli nostettu esiin erillisiä teemoja, esimerkiksi Teekkaritorvien 
nettisivut, orkesterin vaatetus tai muu harrastustoiminta. Niiden otsikot olisi voinut mieluusti laittaa myös 
sisällysluetteloon. Jokainen vuosikymmen oli saanut kirjan graafisessa suunnittelussa myös oman teemavärityksensä, 
mikä oli mukava ja toimiva idea.

Paljon oli esipuheen mukaan jäänyt hauskoja tarinoita tämän 172-sivuisen kirjan ulkopuolelle. Kun kirjassa kerrottiin 
orkesterissa tehdyn samalle vuodelle kaksi toimintakertomusta (joista vain toinen on se virallinen), ehkäpä nuo ylijääneet 
tarinat voisi samaan tapaan koota talteen epäviralliseksi “varjohistoriikiksi”?

Huttula, Juha (2020): Olet mitä soitat. 50 vuotta Teekkaritorvia. Kustantaja Teekkaritorvet ry. ISBN 978-952-94-3745-0.

(Lisää Teekkaritorvien historiikin taustoista voi lukea Puhallinorkesteri-lehden numerosta 4/2020, toim.huom.)

Varainhankinta koskettaa tavalla tai toisella kaikenkokoisia yhdistyksiä. 
Tietoa erilaisista varainhankinnan mahdollisuuksista, toteutustavoista ja 
säännöksistä ei kuitenkaan aina yhdistysten toimihenkilöillä ole riittävästi. 
Tätä aukkoa paikkaamaan Kansalaisfoorumi (jonka jäsenjärjestö myös 
SPOL on) on julkaissut opaskirjan. 

Pia Tornikosken kirjoittama Miljoonia (vai) mokkapaloja, opaskirja 
yleishyödyllisen yhteisön varainhankintaan on tiivis tietopaketti, joka valottaa 
varainhankintaa niin sitä harjoittavien yhteisöjen, erilaisten lahjoittajien kuin 
yhteiskunnankin näkökulmista. Kirjassa on otettu huomioon myös 1.3.2020 
voimaan tullut rahankeräyslaki, ja oman pohdintansa saavat niin erilaiset 
yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset kuin yritysyhteistyön erityispiirteetkin. 

Vaikka oma yhdistys ei juuri nyt olisi käynnistämässä mitään uutta 
varainhankintaa, kirjan lukeminen ei mene hukkaan, sillä se antaa hyviä 
vihjeitä sekä paljon mietittävää aiheen tiimoilta.

Tornikoski, Pia (2020): Miljoonia (vai) mokkapaloja, opaskirja yleishyödyllisen 
yhteisön varainhankintaan. Kustantaja: Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF 
ry. ISBN 978-951-9461-61-8. 

Kirjan voi tilata Kansalaisfoorumin sivuilta https://kansalaisfoorumi.fi/julkaisu/
miljoonia-vai-mokkapaloja-opaskirja-yleishyodyllisen-yhteison-
varainhankintaan/ (hinta 23 €, sisältää toimituskulut).

Tekstit: Anu Koskinen

Huttula: Olet mitä soitat. 50 vuotta Teekkaritorvia

Tornikoski: Miljoonia (vai) mokkapaloja
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Seppo Karhemaa In memoriam
Ammattimuusikko, saksofonisti Seppo Karhemaa menehtyi nopeasti edenneeseen vakavaan sairauteen päivää vaille 
77-vuotiaana Nurmijärvellä tammikuussa 2021. 

Seppo Karhemaa tuli tunnetuksi ammattitaitoisena ja tyylitietoisena soittajana. Saksofonien lisäksi soitinvalikoimaan 
kuuluivat myös klarinetti ja huilu. Sepon soittoura alkoi Joensuun lyseon eri kokoonpanoista. Tasokkaimmaksi 
orkesteriksi muodostui Sepon ympärille 1959 koottu Careen Quintet. Yhtyeen ohjelmistossa oli runsaasti nuorison 
suosimia latinalaisamerikkalaisia rytmejä. Myös jazz kuului vahvasti yhtyeen ohjelmistoon. Seppo soitti yhtyeessä 
tenorisaksofonia ja klarinettia.  Sepon tavaramerkiksi muovautui jazzahtavat, taidokkaat improvisoidut soolot. 

Lyseovuosien jälkeen Seppo Karhemaa soitti useissa pohjoiskarjalaisissa tanssiorkestereissa. Vuonna 1971 Seppo liittyi 
silloisiin iskelmätähtiin kuuluneen Juhani Markolan Herttuat –yhtyeeseen, jossa hän soitti 12 vuotta. Tämän jälkeen ura 
jatkui lukuisten iskelmätähtien tanssiyhtyeissä. Tanssiyhtyeet jätettyään Seppo Karhemaa jatkoi soittamistaan useissa 
puhallinorkestereissa. Nummelan soittokunnan, Karkkilan soittokunnan ja Uudenmaan Reserviläissoittokunnan jälkeen 
Seppo soitti Nurmijärven puhallinorkesterissa, joka jäi hänen viimeiseksi orkesterikseen. Kaiken kaikkiaan Seppo 
Karhemaa ehti soittamaan urallaan noin 5500 keikkaa. Seppo Karhemaa oli myös taitava sovittaja. Vuosikymmenten 
aikana sovituksia kertyi useita satoja, niin rytmimusiikkiin kuin puhallinorkestereille. 

Seppo Karhemaa on tiettävästi ainoa suomalainen tenorisaksofonisti, joka on soittanut soolon The Beatles –yhtyeen ex-
basistille Paul McCartneylle. Tämä harvinainen kohtaaminen tapahtui vuonna 1972 Turun Hotelli Ruissalossa, missä 
Herttuat soitti kuukauden orkesterina. Paul McCartney oli kiertueella uuden Wings-yhtyeensä kanssa, ja he tulivat 
hotellin ravintolaan. Herttuat–yhtyeen soittajien huomatessa Paul McCarneyn istahtaneen ravintolan pöytään orkesteri 
soitti Yesterday-kappaleen. Seppo Karhemaan upean tenorisoolon jälkeen Paul vaimoineen antoi aplodit ja kysyi 
hovimestarilta: “Is this really a Finnish orchestra?” 

Osoituksena pitkäaikaisesta ja aktiivisesta puhallinmusiikin harrastamisesta Seppo Karhemaalle luovutettiin 6.12.2020 
edellä mainittujen puhallinorkestereiden anoma ja Suomen Puhallinorkesteriliiton myöntämä erikoisansiomerkki kultaisin 
tammenlehväreunuksin.  

Soittokaveria lämmöllä muistaen, 
Janne Taipale

Nurmijärven puhallinorkesteri 
(lähde: Seppo Karhemaan arkisto, Hannu Tikkanen)

Kuva:  Janne Taipale

Seppo Karhemaa ja Nurmijärven 
puhallinorkesterin johtaja Tamas Paraczky 
6.12.2020, jolloin Sepolle luovutettiin SPOL:n 
erikoisansiomerkki.
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Entinen soitto-oppilas Hesarin 
lehtijutusta "muistelee":

Itse olin hieman erilainen soitto-
oppilas kuin moni muu. Kurssimme 
numero 43 aloitti opiskelut elokuussa 
1994, ja kurssi oli vain yhden 
lukuvuoden mittainen. Kurssille 
valikoitiin soittajia, jotka olivat 
tehneet jo jonkin verran tutkintoja 
musiikkiopistossa ja kykenisivät 
suorittamaan sotilassoittajan 
tutkinnon vuodessa. Kurssimme jäi 
valitettavasti myös viimeiseksi 
järjestetyksi soitto-oppilaskurssiksi.

Minä olin jo tätä ennen suorittanut 
musiikkiopiston päättötodistuksen. 
Vuoden 1993 vietin Puolustus-
voimien varusmiessoittokunnan 
riveissä ja alkuvuoden 1994 olin 
työllisyysvaroin palkattuna töissä 
Lapin sotilassoittokunnassa. Koska 
en oikein tuolloin vielä tiennyt, mitä 
tulevaisuudeltani haluaisin, ajattelin 
mennä kurssille - yksi houkutin oli 
juuri tuo ainoastaan vuoden pituus.

Kurssiaika oli mielestäni oikeinkin 
mukavaa. Siellä tutustui moneen 
hienoon ihmiseen ja sai uusia 
kavereita. Vaikka kurssi 42 oli 
viimeinen nelivuotinen kurssi, 
olimme aika äkkiä kuitenkin kaikki 
aikalailla yhtä porukkaa. Hennalan 
kasarmilla soitettin ja opiskeltiin 
paljon, ja siihen olikin hyvät puitteet. Suurin osa opettajista tuli 
Lahden konservatoriosta, joten opetuksen taso oli loistavaa.      

Kurssin päätyttyä kesäkuussa 1995 
(jääkiekon MM-kullan jälkihuumassa) menin 
kesäksi töihin Lapin sotilassoittokuntaan, ja 
elokuussa siirryin sitten naapuritaloon 
suorittamaan jälkialiupseerikurssia 
ilmatorjuntalinjalle. Tämän ajan olin kuitenkin 
vielä "soitto-oppilasmandaatilla", kuten myös 
etelässä kurssitoverini Tommi Tuovinen 
(nykyisin Rakuunasoittokunnassa). Näin 
ollen, kun AUK loppui 1.12.1995, olimme 
valtakunnan viimeiset soitto-oppilaat.

Puolustusvoimilta olen palkkani saanut 
2.12.1995 alkaen. Koko tämän ajan olen ollut  
töissä Lapin sotilassoittokunnassa, pois 
lukien ajan ollessani Maanpuolustusopistossa 
opistoupseerikurssilla. Tällä hetkellä 
tehtäväni on apulaiskapellimestari, nyt 
määräaikaisena kapellimestarin sijaisena. 
Soittokunnassa olen toiminut trumpetin-
soittajana, vääpelinä sekä työpaikka-
ohjaajana. Soittokunnan työ on ollut aina 
monipuolista ja mukavan vaihtelevaa. 
Puolustusvoimauudistus ei minulle 
pakkosiirtoa aiheuttanut mutta antoi ison 
liudan uusia työkavereita ja monipuolisti työtä 
edelleen.

Lopuksi haluan lähettää terveisiä kaikille 
entisille soitto-oppilaille, olitte sitten firman tai  
siviilimaailman työllistettyinä. 

                                                                                      Moikataan kun tavataan!

Helsingin Sanomat 9.6.1995. Kuvassa (takana vas.) 
Mika Paajanen, Henri Haahti, Vesa Huhtasalo, 
Jarkko Aaltonen ja Timo Toivonen.

                   Henri Haahti 2020, kuva Eric Telkkälä 

Teksti: Henri Haahti, kuva: Eric Telkkälä 
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Suoritin varusmiespalveluksesta puolet Kainuun prikaatissa tykistörykmentin 
viestikomppaniassa ja sotilassoittokunnassa, puolet Hämeen rykmentissä 
varusmiessoittokunnan ryhmänjohtajana. Tämän jälkeen palvelin kuusi kuukautta 
määräaikaisena Kainuun sotilassoittokunnassa. Opistoupseerikurssin (2,5 v) jälkeen 
menin takaisin Kainuun sotilassoittokuntaan, jossa tuli yhteensä palvelusta 15 vuotta 
tuuban äänenjohtajana edeten liikuntavastaavasta nuotistonhoitajan kautta 
apulaiskapellimestariksi.

Kainuun musiikkiopistolla toimin tuntiopettajana opettaen matalia vaskia ja 
puhallinorkestereita. Oulun konservatoriossa suoritin soitonopettajan tutkinnon ja 
jatkotutkinnon. Vuonna 2014 siirryin Puolustusvoimien organisaatiouudistuksen 
myötä Lapin sotilassoittokuntaan, jossa hoidan nykyään soittamisen ohella 
soittokunnan vääpelin tehtävää, ja soitin on vaihtunut bassopasuunaksi.

Päätyön ohella toimin myös tanssinopettajana (STOL) ja opiskelen siitä lisää Oulun 
ammattikorkeakoulussa. Vuosina 2014–2015 tuli myös kilpailtua rock'n'swing-
tansseissa voittaen mm. Fuskun SM-tittelin vuonna 2015.

Teksti ja kuva: Timo Toivonen

SPOL:n logon suunnittelija Mariitta Karpakka muistelee
– Koronakevään 2020 aikana selailin internetiä, ja yllätyin, kun katselin 
Suomen Puhallinorkesteriliiton tunnusta. Siellä se edelleen keikkui! Otin 
yhteyttä hallituksen jäsen Marita Rantamäkeen ja kävi ilmi, että logon 
suunnittelijaa ei tiedetä! Ilmottauduin sen tekijäksi.

Vuosien 1980–1981 välillä oli suunnittelukilpailu, ja tietämäni mukaan valinta 
oli yksimielinen. En ollut liiton jäsen, mutta soittavien tyttärien äitinä ja 
Rantsilan nuorisopuhallinmusiikkiyhdistyksen puheenjohtajana tunsin sen 
toimintaa. Palkintoa suunnittelusta ei luvattu (enkä kysellyt), mutta olen 
iloinen, että tunnus on yhä voimissaan. Sarjaan lisätty erikoisansiomerkki ei 
ole minun suunnittelemani.

Suuntaviivoina tunnukselle annettiin vain kellokappale, joka on yhteinen 
monille puhallinsoittimille.

Olen nykyään eläkkeellä kuvaamantaitoon erikoistuneen luokanopettajan 
virastani Rantsilassa ja harrastan edelleen kuvataiteita. Viimeisimmät
näyttelyni ovat olleet Oulun seurakuntakeskuksessa 2019–2020.

Teksti: Mariitta Karpakka (editoinut Jukka Viitasaari)

Kuvat: Mariitta Karpakka ja Nina Darth
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GENESIS

The Creative Repertoire (CRI) was launched in May, 2020 in direct 
response to the COVID-19 pandemic.  The brainchild of three 
American musicians – conductor/arranger Robert Ambrose, 
conductor Allan McMurray, and composer Frank Ticheli – it later 
grew to include nine other highly-regarded American composers: 
Brian Balmages, Steven Bryant, Michael Daugherty, Julie Giroux, 
Jennifer Jolley, Peter Meechan, Alex Shapiro, Omar Thomas, and 
Eric Whitacre.

CRI was formed with the purposes of (1) creating adaptable music 
for ensembles who may be faced with limited, fluctuating, or 
unpredictable instrumentation, and (2) supporting other composers 
wanting to do the same.  The CRI founders have created dozens of  
adaptable pieces, primarily for band, encompassing a wide range 
of ability levels.  These works comprise original compositions as 
well as reworkings of earlier pieces.  Virtually all of these pieces 
are reasonably priced and available for digital download.  Through 
their webpage (www.creativerepertoire.com) and Facebook group 
(www.facebook.com/groups/creativerepertoire) CRI has provided 
support to other composers  by providing a voice for them to 
promote their adaptable music.

ADAPTABLE MUSIC DEFINITION AND 
EXAMPLES

Adaptable music is an umbrella term created 
by the members of CRI to refer to flexible 
pieces that can be performed under a variety of 
situations.  While the impetus for this initiative 
was the COVID-19 pandemic, there have 
always been ensembles that have needed this 
type of music. Thus, adaptable music will live 
long past the pandemic. Types of adaptable 
music include (1) flex pieces, (2) full flex pieces, 
(3) modular/cellular pieces, and (4) 
improvisatory pieces. 

Flex pieces require a balance of soprano, alto, 
tenor, and bass instrument voices in order to be 
realized. Parts are grouped and assigned by 
instrument range, and at least one instrument 
per part must be available in order for the piece 
to be fully realized.  Flex music has existed for 
years and the CRI founders have contributed 
greatly to it in recent months.  Examples 
include:

Michael Daugherty
Made For You and Me: Inspired by Woody 
Guthrie
4-part flex ensemble
Grade level 4
https://michaeldaugherty.net/works/
symphonic-concert-wind/made-for-you-
and-me-for-adaptable-band

Julie Giroux
A Time to Dance
7-part flex ensemble
Grade level 4
https://www.juliegiroux.org/adaptable-music

Eric Whitacre/arr. by Robert J. Ambrose
The Seal Lullaby
6-part flex ensemble
Grade level 3
https://ericwhitacre.com/music-catalog/the-
seal-lullaby

The Creative Repertoire Initiative: Creators of Adaptable MusicThe Creative Repertoire Initiative: Creators of Adaptable Music
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Flute/Oboe

Bb Clarinet/

Bb Soprano Sax./

Bb Trumpet

Eb Alto Sax.

  PART 2                          

Bb Clarinet/

Bb Trumpet

Eb Alto Sax.
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Bb Clarinet

Eb Alto Sax.

F Horn
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F Horn

(Bb Clarinet)

(Eb Alto Clarinet)

Bb Bass Clarinet/

Bb Tenor Sax./

Baritone T.C.

Trombone/

Baritone B.C.
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Bb Bass Clarinet/

Bb Tenor Sax./

Baritone T.C.

Eb Contra Alto Clarinet/

Eb Baritone Sax.

Bassoon/Trombone/

Baritone B.C.
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Eb Baritone Sax.
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Full flex pieces offer maximum versatility as they allow the 
director to assign any instrument to any part. These pieces 
work very well when a director is faced with very small or 
fluctuating instrumentation. For example, if at a given 
rehearsal there are only a flute, clarinet, horn and tuba 
present a four-part full flex piece could be fully realized, with 
any of the instruments playing any of the parts.  Examples 
include:

Steven Bryant
Dusk
4-part full flex ensemble
Grade level 4
https://www.stevenbryant.com/music/catalog/dusk-
adaptable-instrumentation-versions

John Mackey (who is ¼ Finnish!)
Let Me Be Frank With You
4-part full flex ensemble
Grade level 4
https://www.johnmackey.com/music/let-me-be-frank-with-you

Peter Meechan
Taking the Fifth
4-part full flex ensemble
Grade level 5
http://meechanmusic.com/music/taking-the-fifth

Frank Ticheli
Simple Gifts: Four Shaker Songs
4-part full flex ensemble
Grade level 3
https://www.manhattanbeachmusiconline.com/frank_ticheli/
index.html

Modular or Cellular pieces are appropriate for any 
combination of instruments and can be performed with as 
few as three musicians, although a greater number of 
musicians will usually create a more satisfying 
performance. The music is composed in “cells”, or short, 
two- to four-measure motifs which are designed to be 
layered on top of one another. This overlap effect creates 
an entirely new and different performance of the piece each 
time it is played. Modular/cellular music is inherently highly 
adaptable and therefore suitable for ensembles of all sizes 
and ability levels. Examples include:

Brian Balmages 
Arith-Metric No. 1
Grade level 3
https://www.fjhmusic.com/adapt/b1831.htm

Jennifer Jolley 
Sounds from the Grey Goo Sars-CoV-2
Grade level 3
https://www.jenniferjolley.com/sftggcovid

Alex Shapiro
Passages
Grade level 3
https://www.alexshapiro.org/Passagespg1.html

 
Improvisatory works are adaptable pieces that include full 
sections or elements of improvisation. Though not required, 
pieces in this category are likely to be heavily influenced by 
jazz and include traditional jazz harmonies. An example is:

Omar Thomas
Sharp Nine
Grade level 2.5
https://www.omarthomas.com/sharp-nine

The Creative Repertoire Initiative: Creators of Adaptable Music
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Let Me Be Frank With You
for Frank Ticheli John Mackey
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BRIAN BALMAGES
(ASCAP)

ARITH-METRIC NO. 1
for any combination of instruments

Treble Clef 
C Instruments

& b 44 .. ..œœ. œœ. œœ. œœ.
P

With precision (Œ = 144)
Many players should delay starting until others are a few lines in to the piece.
Repeat each line as desired before moving on, generally 1–3 times.

1
œœ. œœ. œœ. œœ.

& b .. ..Œ œœ œœ Œ œœ œœ
Continue repeating each line as desired before moving on,
moving back to the previous line, or even skipping a line.

2 Œ œœ œœ Œ œœ œœ

& b .. ..œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œMusicians may choose to jump back to any previous line at any time.

3 ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰

& b .. ..œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œbegin gradual cresc. through the end of Section 1...

4 ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰

End of Section 1.
Proceed to Section 2 all at once (on cue).
Some players will not have played all lines,
which is perfectly acceptable.

& b .. ..œœ œœ J
œœ ‰ œœ œœ œœ œœ

F
5 ‰ J

œœ œœ œœ œœ œœ J
œœ ‰

& b .. ..Œ œœ Œ œœ
f

6 Œ œœ Œ œœ> > > >

& b .. ..Œ œ Œ œ
f7 Œ œ Œ œ> > > >

& b .. ..Œ œ Œ œ
f8 Œ œ Œ œ> > > >

& b .. ..Œ œ Œ œ
f

9 Œ œ Œ œ> > > >

SECTION 1

Text by Robert Ambrose (Professor, Director of Bands) 
and Ellie Anderson (Graduate Teaching Assistant)
Georgia State University, School of Music

CONTACT
For more information about the Creative Repertoire Initiative, visit their website or email creativerepertoireinitiative@gmail.com. 
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Kari Karjalainen on yhdessä 
tyttärensä Tanja Karjalaisen kanssa 
tehnyt kaksi uutta kirjaa 
vaskisoittajille, tällä kertaa 
Pasuunakirjat 1 ja 2. Ensimmäistä 
kertaa Kari Karjalainen ei ole kirjaa 
ollut tekemässä, sillä hän on 
aikaisemmin julkaissut muun muassa 
kolme kirjaa trumpeteille sekä 
intonaatiota käsittävän teoksen 
Ollaan kuulolla. Äänenkuljetusta 
puhtaasti.

Taustaa uusien kirjojen 
syntymiselle

– Alunperin koko idea kirjoittaa 
oppikirja trumpetinsoitosta ja sen 
opettamisesta lähti jo 1980-luvulla 
pyörimään päässäni. Kehittelin sitä 
rauhassa ja odotin, että kokemusta ja 
tietoa kertyy vuosikymmenien 
varrelta. Ajatus kirjoittamisesta kypsyi 
2000-luvun alussa, ja tuolloin päätin 
laittaa kaiken osaamiseni ja 
kokemukseni kansien väliin, Lahden 
konservatoriossa trumpetinsoittoa 
opettanut Kari Karjalainen kertoo.

– Ensimmäisenä kirjoitin kirjan 
intonaatiosta, koska olin perehtynyt 
siihen jo opintojen aikana 1970-
luvulla. Olin kerännyt aineistoa 
intonaatiosta matkan varrella 
runsaasti muun muassa 
konserttikiertueilla musiikkiliikkeistä 
eri puolilta Eurooppaa, hän jatkaa.

Trumpettikirjat 1, 2 ja 3 syntyivät vuosina 2011–2015. Yhtä 
aikaa niiden kanssa Karjalainen kirjoitti kirjan Sovittaminen, 
johdatus ammattimaiseen sovittamiseen, soitintamiseen ja 
orkestraatioon, mikä julkaistiin vuonna 2014. 

– Samalla syntyi ajatus, että kirjoitan jokaiselle 
vaskisoittimelle oman kirjansa ja kysyn siihen mukaan 
sopivan yhteistyökumppanin. Vaskisoittimien perusperiaate 
on hyvin samankaltainen. Huulet täytyy saada värähtelemään 
suukappaleessa puhalluksen voimalla. Putkien pituus ja 
laajuus vaihtelee soittimittain, mutta vaskisoittajat soittavat 
vain ja ainoastaan yläsäveliä. Jokaisen vaskisoittajan 
äänilähde on soittaja itse. Soittimien välillä on kuitenkin paljon 
eroja, ja siihen tarvitaan asiantuntijaa jokaisen soittimen 
kohdalla, Kari Karjalainen toteaa. 

Aivan ensimmäinen Pasuunakirja ilmestyi jo vuonna 2014, ja 
siinä oli käytetty trumpettikirjoista saatua pohjaideaa. Toisena 
kirjoittajana oli jo tuolloin Tanja Karjalainen. Tuohon kirjaan 
Teppo Alestalo, Antti Autio ja Nadja Demnati antoivat 
tekijöille erinomaisia ja asiantuntevia arvioita ja ohjeita. 

– Painos myytiin loppuun, ja jouduin myymään ”eioota”. On 
Tanjan ansiota, että ryhdyin kirjoittamaan uudestaan 
pasuunakirjoja, Kari kertoo ja jatkaa: otimme tällä kertaa 
uudenlaisen vinkkelin asiaan. Kävimme usein keskusteluja 
siitä, miten saadaan alkeisopetuksen haasteet helposti 
ymmärrettäväksi. Koska pienellä soittajalla on käden pituus 
pasuunan soittamiseen lyhyt, täytyi kehitellä sopivia sävelmiä 
ja harjoituksia, jotka toimivat kolmella ensimmäisellä vedolla.

Uutta materiaalia vaskisoittajilleUutta materiaalia vaskisoittajille
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Monipuolista sisältöä Pasuunakirjoissa

Mitäpä nämä uudet kirjat sitten pitävät sisällään? Näin Kari Karjalainen kuvailee sisältöjä: 

– Pasuunakirja 1:ssä on paljon harjoituksia äänen tuottamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi kirjassa on paljon pieniä 
sävellyksiä, joita pieni soittaja voi esittää erilaisissa tilaisuuksissa. Kirjassa on sävellyksiin laitettu helpot sointumerkit, 
josta opettaja voi säestää oppilasta. Kirjan lopussa on pasuunalle ja pianolle sävellyksiä, joissa on ”konserttikelpoiset” 
säestykset pianolle. Mukana on myös runsaasti joulumusiikkia. Ensimmäisessä pasuunakirjassa käydään sävellajit 
neljään alennus- ja ylennysmerkkiin asti. Jokaisessa sävellajissa on etydejä ja muita harjoituksia, jotta sävellajit tulevat 
tutuiksi.

– Pasuunakirja 2 jatkaa siitä, mihin edellinen kirja päättyi. Loput sävellajit käydään läpi etydeineen ja tutustutaan 
monimutkaisempiin rytmeihin. Myös tenori- ja alttoavain käydään läpi erilaisin harjoituksin ja etydein. Legatosoiton 
perusperiaate käsitellään huolella, ja siihen on kehitelty sopivia harjoituksia.

– Kirjassa on myös uudempaa musiikkia sekä tutustutaan mm. atonaaliseen musiikkiin. Puhdas intonaatio on mukana 
selitettynä perusteellisesti, ja siihen liittyvää yhteissoittoa löytyy kirjasta runsaasti. 

– Päivittäin toistuvia perusharjoituksia rekisterin ja äänenlaadun kehittämiseen on paljon. Myös erilaiset kielitystavat, 
suora- kaksois- ja kolmoiskielitys käydään huolella läpi, ja harjoituksia löytyy kirjasta runsaasti. Sävellyksiä pasuunalle ja 
pianolle renessanssista uuteen musiikkiin löytyy myös paljon.

Pasuunakirjat on tarkoitettu myös 
opettajalle ”käsikirjoiksi” 
opetustilanteeseen. 
– Tämä on ehkäpä tärkein asia, 
miksi olemme Tanjan kanssa nämä 
kirjoittaneet. Varsinkin 
pedagogiikan opiskelijat tarvitsevat  
kättä pidempää. Kaikissa 
vaskikirjoissa on selitetty 
perusteellisesti ja yksinkertaisesti 
selkeällä suomenkielellä, kuinka 
vaskisoittimet toimivat. Toki asiat 
voidaan esittää monella tapaa, 
mutta kirjoissa on selkeät 
lähtökohdat, kuinka vaskisoitinta 
tulee harjoitella ja soittotaitoa 
kehittää, Karjalainen toteaa.

Lisää kirjoja tulossa

Nämä kirjat eivät jää viimeisiksi, sillä seuraavat kirjat ovat jo suunnitteilla: kirjoitamme Tanjan kanssa Baritonitorvikirjat 
1 ja 2. – Tuubakirjakin on kehitteillä, samoin Käyrätorvikirja. Mukaan tekijätiimiin olemme saaneet asiantuntijoiksi tuubistit 
Aleksi Saraskarin ja Mikko Marttilan sekä käyrätorvisti Jouni Suurosen, Kari ja Tanja Karjalainen kertovat. 

Kuvituksen pasuunakirjoihin on tehnyt kuvataiteilija Ilma-Sofia Kuismanen, ja hän kuvittaa myös muut tulevat kirjat. 
Nuottigrafiikan on tehnyt kirjoihin Kari Karjalainen.

Uusien baritoni- ja tuubakirjojen on tarkoitus olla ostettavissa elokuussa 2021 Ostinato-nuottikaupasta, F-Musiikista ja 
Kari Karjalainen Music Oy:n sivujen kautta. Pasuunakirjat 1 ja 2 löytyvät yllä mainituista paikoista jo alkuvuodesta 2021, 
Käyrätorvikirja ilmestyy puolestaan vuoden 2021 lopulla.

Teksti: Anu Koskinen
Kuva: Tuija Karjalainen

Karjalainen Kari – Karjalainen Tanja (2021): Pasuunakirja 1. Kustantaja Kari Karjalainen Music Oy. ISMN 
979-0-9001718-6-3.

Karjalainen Kari – Karjalainen Tanja (2021): Pasuunakirja 2. Kustantaja Kari Karjalainen Music Oy. ISMN 
979-0-9001718-7-0.

Kari Karjalainen toimi trumpetinsoiton lehtorina Lahden konservatoriossa vuosina 1977–2017 ja sen jälkeen edelleen 
tuntiopettajana. Sibelius-Akatemiassa hän opiskeli trumpetinsoiton lisäksi myös sävellystä.

Tanja Karjalainen valmistui vuonna 2004 Royal Northern College of Musicista (RNCM) musiikin maisteriksi 
baritonitorvella ja sen jälkeen Lahden ammattikorkeakoulusta pasuunalla musiikkipedagiksi (amk). Tanja on valmistunut 
myös kapellimestariksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta vuonna 2019. Hän toimii tällä hetkellä matalien vaskien 
(baritonitorvi, pasuuna, tuuba) opettajana ja puhallinorkesterin johtajana Pirkanmaan musiikkiopistossa.

Uutta materiaalia vaskisoittajille
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Paljasjalkainen tamperelainen Heli Seppälä (s. 1977) on oboensoiton 
lehtori Pirkanmaan musiikkiopistossa. Oboistien paimentamisen lisäksi 
hän ohjaa alkeispuhallinorkesteri Puhallinpanttereita. Orkesterilaiset ovat 
5–7 -vuotiaita, joten vauhtia riittää silläkin saralla.

– Työssäni oboensoiton opettajana pääsen näpertelemään oboen 
suukappaleiden, röörien, parissa. Niiden valmistumiseen ruo'on 
kappaleista enkelimäisesti soiviksi rööreiksi tarvitaan paljon rakkautta 
näpertelyn muodossa. Jotkut sitä taivastelevat, eikö tähän kyllästy, mutta 
itse koen tilanteen vain mukavaksi arkihaasteeksi. Olisihan se "tylsää", jos 
työvälineet olisivat samanlaisia joka päivä!

Luulisi, että haluaisin työn vastapainoksi tehdä vapaa-ajalla jotakin muuta 
kuin käsillä näpertelyä... niinhän sitä luulisi. Olen harrastanut enemmän ja 
vähemmän aktiivisesti neulomista ja virkkaamista jo yli 30 vuotta. Tässä 
ajassa on valmistunut muutamia sukkia, lapasia, paitoja, huiveja ja 
hyötytarvikkeita. Suuri kiitos tästä ns. neuloosin tartuttamisesta kuuluu 
äidilleni. Katselin lapsuuden, kun hän neuloi, virkkasi ja ompeli ahkerasti. 
En ole itse samalla tavalla ahkera, teen silloin kun on sellainen olo, että 
haluaa neuloa. Sellainen olo on aika usein. Kai se sitten on sitä neuloosia.

Harrastuksena neulominen on ihan mahtavaa, jo sen takia, että puikot ja 
lankakerä eivät vie paljoa tilaa. Sitä voi tehdä melkein missä vaan. Ainoa 
miinuspuoli tässä harrastuksessa on, ettei lankoja ole koskaan tarpeeksi ja 
että varsinkin sukkapuikkoja tuppaa katoamaan. Vertaan tätä ilmiötä niihin 
pesusta tuleviin parittomiin sukkiin. Missä ovat ne kaikki saman koon 
puikot? Vielä niitä viimeksi oli viisi...

Aloin noin kymmenen vuotta sitten kuvaamaan tekeleitäni Facebookin kuvakansioon. Sieltä sukulaiset ja tuttavat voivat 
käydä katselemassa, ettei sitä sohvalla ihan tyhjin käsin istuskella. On myös ihanaa jakaa käsityökokemuksia tuttujen ja 
myös erilaisissa ryhmissä tuntemattomienkin kanssa. Nyt minulla on työn alla Mokka-kaarrokeneulepaita Taito 
Pirkanmaan langoista.

Teksti ja kuvat: Heli Seppälä

Kvartaalin varaventtiili V: Heli Seppälän näpertelyt
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VAPAAEHTOISUUS VAPAAEHTOISUUS 
YHDISTYSTEN YTIMESSÄYHDISTYSTEN YTIMESSÄ

Y
AKO

BCH
UK / ISTO

CKP
H

O
TO

V apaaehtoistyön käytännön haasteita 

yhdistyksissä ovat muun muassa se, 

että työt kasaantuvat pienelle poru-

kalle, uusia toimijoita ei lähde mukaan eikä 

pitkäjänteiseen toimintaan sitouduta. Ihmiset 

myös kiinnittyvät enemmän ilmiöihin ja mer-

kityksiin kuin organisaatioihin.

Seuraavassa on vinkkejä vapaaehtoistyön 

kehittämiseen.

1) TARKISTA, ONKO YHDISTYKSEN 
TOIMINTA JA TARKOITUS AJAN TASALLA
Miettikää yhdistyksen toiminnan ydintarkoi-

tus ja pohtikaa, ketä ja mitä varten toiminta on 

olemassa. Kun yhdistyksen yhteiskunnallinen 

ja yhteisöllinen merkitys on selkeä, on sen toi-

mintaan helpompi tulla mukaan.

2) TEE VAPAAEHTOISEKSI TULEMINEN 
HELPOKSI JA HOUKUTTELEVAKSI
Paras tapa houkutella uusia tulokkaita on huo-

lehtia hyvin toiminnassa jo mukana olevista. 

Kannusta vapaaehtoisia viestimään toiminnasta 

eteenpäin ja päästä uusia ihmisiä kokeilemaan 

vapaaehtoisuutta, ennen kuin täytyy sitoutua 

jäseneksi. Kerro jäsenmaksu- ja lahjoituspyyn-

töjen yhteydessä vapaaehtoistoiminnasta. 

3) TARJOA MONENLAISIA MUKANAOLON 
MAHDOLLISUUKSIA JA KIITÄ
Tarjoa mahdollisuuksia osallistua erilaisissa 

elämäntilanteissa. Tuo selkeästi esille tehtä-

vänkuvaukset ja vastuut ja perehdytä työhön. 

Kerro työpanoksen hyödyistä sekä siitä, mitä 

vapaaehtoisuudesta oppii. Anna uusille mah-

dollisuus kokeilla ja toteuttaa omia ideoita.

Tee vapaaehtoistoiminnan kautta annettu 

apu ja hyöty laajasti näkyväksi. Aito kiittämi-

nen ja palkitseminen ovat tärkeintä. 

4) SUOSI AVOINTA JA RENTOA 
PÄÄTÖKSENTEKOA

Tarjoa kaikille yhdistyksen jäsenille mahdolli-

suus tulla kuuntelemaan hallituksen kokouk-

sia. Anna vastuuta! Se motivoi, viestii luotta-

musta ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Uusiakin jäseniä voi pyytää mukaan päätök-

sentekoon ja yhdistysten hallitustyöskente-

lyyn. Anna uusien luoda uudenlaisia toimin-

nan tapoja. Luovu hierarkkisuudesta.

Hallituksen kokoukset voi pitää viihtyisäs-

ti puistossa tai saunaillassa. Rento ja luova 

ympäristö mahdollistaa innovatiivisten ideoi-

den syntymisen.

5) PANOSTA VIESTINTÄÄN
Viestintä tuo uusia jäseniä, sitouttaa ja aktivoi 

nykyisiä sekä luo mielikuvaa yhdistyksen toi-

minnan merkityksestä. Pidä huolta, että yhdis-

tyksesi on avoin ja toivottaa tervetulleeksi erilai-

sia ihmisiä moninaisista taustoista. Kerro kuvien 

ja videoiden avulla jokapäiväisestä toiminnastasi 

sekä vapaaehtoisuuden vaikutuksista. 

6) SEURAA AIKAASI JA ENNAKOI 
TULEVAISUUTTA
Megatrendit sekä globaalit ja paikalliset tapah-

tumat vaikuttavat järjestö- ja vapaaehtoistoi-

mintaan. Esimerkiksi korona-aika on lisännyt 

suomalaisten auttamishalua ja tuonut uusia 

ihmisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Työ-

elämän murros ja yksilön merkitysten etsintä 

vaikuttavat varmasti tulevaisuuden vapaaeh-

toistyöhön.

Havainnoi tulevaisuuden signaaleja ja ole 

avoin. Oman aktiivisen, kokeilevan ja uudis-

tusvoimaisen toiminnan kautta myös luodaan 

toivottua tulevaisuutta. 

Kukka-Maaria Vuorikoski
Kirjoittaja toimii koulutussuunnittelijana 

Kansalaisfoorumissa.

KOULUTUKSET VERKKOON  
– ME AUTAMME!

Verkkokeijultamme, mediakasvattaja San-
na-Mari Suopajärveltä, saatte tukea etä-
opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen 
videoneuvotteluyhteyksiä ja osallistavia 
sovelluksia hyödyntäen. Hän auttaa myös 
opetusmateriaalien verkkoistamisessa ja 
vuorovaikutuksen tukemisessa verkko-ope-
tuksessa. Verkkokeijun tuki on jäsenil-
lemme maksutonta ja sitä voitte tiedus-
tella Tuula Hyystinmäeltä osoitteesta  
tuula.hyystinmaki@kansalaisfoorumi.fi.

Peda.net-sivustoltamme löydätte ohjeita 
opetuksesta ja ohjaamisesta verkossa. Vii-
meisin lisäys aineistoon ovat ohjeet opin-
totuntien laskemiseen verkko-opetukses-
sa: peda.net/kansalaisfoorumi.

ILMOITTAUDU KOULUTUKSIIMME

Puhallinorkestereiden toimijat saavat kou-
lutuksistamme jäsenalennusta. Tarkista 
kurssitarjontamme verkkosivuiltamme ja 
ilmoittaudu mukaan osoitteessa 
kansalaisfoorumi.fi/koulutukset.

KANSALAISFOORUMI.FI
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Sauli Saarinen: Festival Music UUTUUS! 
Pirkanmaan Pinnan 2020 sävellyskilvan voittaja! 
(grade 4,5) 

Anni Hautala: Mesikämmen UUTUUS! 
Pirkanmaan Pinnan 2020 sävellyskilvan satoa 
(grade 3) 

Anne Kankare: Konstaapeli Hantti-Fantti UUTUUS! 
Pirkanmaan Pinnan 2020 sävellyskilvan satoa 
(grade 1,5) 

Aksel Törnudd, sov. Raine Ampuja: 
Sailor´s Rap (grade 3,5) UUSI EDITIO! 

Tero Lanu: Fantasy Overture UUTUUS! 
Puhallinorkesterien SM-kisojen 2020  
B-sarjan pakollinen teos (grade 3,5) 

Janne Laine 
Iloinen metsämies (grade 2) 
Kelpo konserttiteos SM-kisojen C-sarjaan 
Alkeiset 1-5 ja 6-10  
Testattuja alkeisteoksia 
puhallin- ja lyömäsoittajille (grade 1,5) 

               Jorma Hirvelä  
               Parthenia (grade 4-) 

Kunnon konserttimusiikkia! 

Trad.sov. Jukka Viitasaari 
Whiskey in the Jar UUTUUS! 
Huilusolistille ja puhallinorkesterille (grade 3-) 

Trad.sov. Jukka Viitasaari 
Ack Värmeland  UUTUUS! 
Korkealle ja matalalle (esim. trumpetti ja baritoni) 
solistille ja puhallinorkesterille (grade 3-) 

Trad.sov. Sirpa Berg 
Suutarin emännän kehtolaulu  
Oboesolistille ja klarakaverille, (grade 2) UUTUUS! 

Altti Uhlenius 
Inter Se -marssi (grade 3) 

Raine Ampuja 
Falcons Ride -fantasia (grade 3) 

Timo Katila 
Kajastus (grade 1,5) 
Orfeo con pelo largo (grade 4) 
Huima laaja konserttiteos 
Raitilla ramppaaja (grade 3) 
Fantasia puhallinorkesterille ja pianosolistille 

               TILAUKSET: 
                www.finnbandshop.com (PDF) 
                spol.toiminnanjohtaja@gmail.com (myös paperitilaukset ja PDF) 

  FinnBandShop 
Puhallinmusiikkia PDF-tiedostoina 

  
7ikko-kustannus, Fennica Gehrman, STM ja SPOL 

www.finnbandshop.com 

Tämän sivun teoksia löytyy FinnBandShopista partituuri-  
ja ääninäytteineen! 

Eskelinen, Lumme, Männikkö, Pihl 

PUHALLINPOSSUT 
1. Possumarssi (1´25´´) 
2. Susilaulu (2´30´´) 
3. Maailmallelähtölaulu (1´25´´) 
4. Veli Huilu rakentaa talon    (cowboylaulu; 1´45´´) 
5. Veli Klarinetti rakentaa talon (raggtime; 2´00´´) 
6. Veli Trumpetti rakentaa talon  
    (swing; 1´45´´) 
7. Aamunkoitto (1´30´´) 
8. Susi hyökkää (1´25´´) 
9. Possumarssi uusiksi!  

kesto 15:20 (grade 2)  

jäsenhinta 80 € (muut 100 €) 

SPOL 
Puhallinmusiikkia
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