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Puhallinorkesteri
Kevät 2022

Huittisten Hullu Puhallus
PuhApp-sovellus käytössä

Rakuunasoittokunta 100 vuotta
Töölö Brass tallentaa uutta brass band -musiikkia

Valtakunnalliset puhallinpäivät tulossa Jyväskylään!



Valtakunnalliset Puhallinpäivät ovat 
Uudessakaupungissa 20.3.–22.3.2020. 

Valtakunnalliset Puhallinpäivät ovat 
Uudessakaupungissa 20.3.–22.3.2020. 

Pääkirjoitus 1/2022 

Välillä elämä pysäyttää ja  tulee hetkiä, jolloin ei ole sanoja. 
Tuntuu, että näitä sanattomia hetkiä on ollut viime aikoina 
itsellä niin monta kertaa. Niin nytkin tätä kirjoittaessa. Syyt 
sanattomuutteen voivat olla lähestulkoon mitä tahansa:

Pakkassäässä auringossa kimmeltävän hangen kauneus.
Ainainen lumisade, kasvavat kinokset ja loputtomat lumityöt.
Oman läheisen tai pitkäaikaisen soittokaverin menetys.
Yhä vain jatkuvat pandemian vaikutukset elämässä.
Käsittämättömät tapahtumat maailmalla.
Jälleen kerran pienentynyt liiton saama valtionapu.
Vallitsevasta ajasta huolimatta paljon juttuja tässä lehdessä.
Musiikin hyvää tekevä vaikutus omaan oloon.
Ystävien lämmin ja kannustava myötäeläminen.

Monta muutakin asiaa kukin  voisi lisätä omaan 
sanattomuuden hetkien listaansa. Onneksi elämä kantaa ja 
tuo vähitellen sanojakin. Kevättä kohti mennään, valon ja 
värien määrä lisääntyy, ja toivottavasti vihdoin myös yhteiset 
kohtaamiset ja konsertit. Puhallinpäivät tulevat aivan 
varmasti jo tuota pikaa, nähdäänhän siellä Sinunkin 
kanssasi? 

Anna elämän ja musiikin koskettaa, vaikka välillä 
sanattomasti.

Hyvää kevättä kaikille!

Lappeenrannassa 
15.2.2022

Anu Koskinen
puheenjohtaja

SPOL HALLITUS 2022
Puheenjohtaja, päätoimittaja
Anu Koskinen, spol.pj(at)gmail.com, 
045 1483959

Varapuheenjohtaja, nettisivut, some, PuhApp
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
Veera Karhu,veera.bear(at)gmail.com, 
040 5647228
Pekka Lyytinen, pekka.lyytinen(at)elisanet.fi, 
041 451 5516
Arrigo Christian Blom, arrigo.blom(at)gmail.com, 
050 500301620
Lassi Takanen, lassi.takanen(at)gmail.com, 
040 7676237
Sauli Saarinen, saulisanterisaarinen(at)gmail.com 

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

Kansikuva: Jukka Viitasaari

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

Aineistot seuraavaan lehteen 30.4.2022 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 
Tampereella 7.–8.5.2022. 

Tiedustelut: 
tampu.info@gmail.com tai 

Päivi Pyymäki p. 0400 891 964.

Valtakunnalliset 
puhallinpäivät
Jyväskylässä
18.–20.3.2022.
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Suomen Puhallinorkesteriliitto 
ry:n myöntämät ansiomerkit 

SPOL:n hallitus:

Viitasaari Jukka  pienoislippu hopealaatalla

Nivalan puhallinorkesteriyhdistys ry:

Hilonen Jarno  kultainen
Kaasinen-Annanperä Mari kultainen
Nietula Janne  kultainen
Hintsala Jarmo  hopeinen
Jyrkkä Paavo  hopeinen

Merikarvian Puhallinorkesteri:

Kuuskeri-Laukka Jaana hopeinen
Nikaniemi Satu  hopeinen
Karjanlahti Jaakko pronssinen
Karjanlahti Lauri  pronssinen
Karjanlahti Maria  pronssinen
Mansikka Anniina  pronssinen

Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri:

Nevalainen Jere  pronssinen
Ullgrén Annika  pronssinen
Hiltunen Pyry   kuparinen
Kostiainen Mirja  kuparinen
KostiainenTaneli  kuparinen
Kostiainen Tapani  kuparinen
Mäyrä Mette  kuparinen
Porkka Anni  kuparinen
Suhonen Tommi  kuparinen

SPOL onnittelee!

Vaihdoksia liiton hallituksen toimihenkilöissä

Suomen Puhallinorkesteriliiton hallitus piti järjestäytymiskokouksen 9.1.2022. Liiton uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin 
Tiiu Tuominen ja sihteerin tehtäviä hoitaa jatkossa toiminnanjohtaja Sirpa Berg. Marita Rantamäki jatkaa 
taloudenhoitajana 31.7.2022 saakka, ja 1.8.2022 tehtävässä aloittaa Lassi Takanen. 

Jukka Viitasaarelle 60-vuotispäivänään myönnetty 

pienoislippu hopealaatalla kunniakirjoineen
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SISÄLLYS – Puhallinorkesteri 1/2021SISÄLLYS – Puhallinorkesteri 1/2022
3            SPOL tiedottaa
5                        Kunniapuheenjohtaja Jorma Panula muistelee 
6             Uudet hallituksen jäsenet esittäytyvät: Veera Karhu ja Sauli Saarinen
7                        SPOL:n uusi jäsen esittäytyy: Royal Winds
8            Tuubasta toimeen ja ideasta tekoihin – mitä vuoden 2021 toimintakysely kertoi?
9-10             Puhallinmusiikin ilotulitusta Jyväskylässä
11–12                Töölö Brass tallentaa suomalaista brass band -musiikkia meille ja maailmalle
13–16    Signaaleja ja sinfoniaa – Rakuunasoittokunta 100 vuotta 
17–19    Perinnepäiväkonsertointia perinteisesti          
20                Navy Metal: Laivaston metallia Sisä-Suomessa 
21–23              Puhallinsymposium Ruotsissa 
24               Nuutisia/Yheter
25-26                 Vetreä 75-vuotias: Midwest Clinic 
27-28              Kaikki mukaan! – puhallinorkestereiden onnistunutta yhteistyötä Tampereella
29                 Puhallinorkestereille korona on ollut iso kiusa
30                  Konsertit Raumalla – Vihdoinkin! 
31–32                Kajaanin Puhallinorkesteri juhli kahdella konsertilla
33–34                Kvartaalin kantaesityksiä - Esko Heikkinen: Tunnelmia 
35             Kvartaalin kantaesityksiä - Petri Nieminen: Hope Catcher for Clarinet Ensemble
36                      Kvartaalin kantaesityksiä - Saku Järvinen: Juhlafanfaari
37                      Kvartaalin kantaesityksiä - Jukka Viitasaari: A String of Winds 
38                      Kvartaalin kantaesityksiä - Pasi Lyytikäinen: Trifonia 
39                      Merikarvian puhallinorkesteri 30 vuotta
40                      Nivalan puhallinorkesterin130-vuotisjuhlakonsertti
41–42                Huittisten Hullu Puhallus: kisailemista on kaivattu 
43–44                Käyrätorvikirja 1 ilmestynyt  
45-46                 Pro gradu puhallinorkesteritoiminnan koheesiovoimista 
47-50                 From Harmoniemusik to Normaalivanha: The Transition from Reed
                          to Valved Brass Instruments in 19 th Century Finland, part 1     
51–53                The Community Music [C-M] Contact Database and E-Mail List 
55–56                Tormagas algus: Viron perinnemarssit yksissä kansissa 
57–58                Elettiinpä ennnekin: Tampereen juhlasoitto

Myös Puhallica on joutunut 
kärsimään monen muun 
puhallinorkesterin tavoin 
koronaviruksesta. 

Lue aiheesta sivulta 29.

Kuva: Katja Korhonen

Haluatko orkesterillesi useamman jäsenlehden?

Jäsenetuihin kuuluu jokaiselle jäsenelle yksi lehti, mutta lisälehtiä on mahdollista saada hintaan 35 €/lehden 
vuosikerta. Voit tilata samaan hintaan lehden myös esimerkiksi lahjaksi ahkeralle soittajalle suoraan 
kotiosoitteeseen. Tee tilaus: spol.toiminnanjohtaja@gmail.com. 



Sibelius-Akatemian emeritusprofessori 
Jorma Panula kävi kouluttamassa 
puhallinkapellimestareita  helmikuun alussa 
Sibelius-Akatemialla. Myös useasti Panulan 
kursseihin osallistunut hallituksemme jäsen 
Sauli Saarinen haastatteli maestroa 
opetuspäivien lomassa. Panula on tullut 
tunnetuksi maailmalla  legendaarisena 
kapellimestarikouluttajana, mutta kaikki eivät 
tiedä, että hän on myös toiminut Suomen  
Puhallinorkesteriliiton hallituksen 
puheenjohtajana vuosina 1989–1997. 

Panula tuli hallituksen puheenjohtajaksi 
aikoinaan pasunisti Veli Niemelän 
pyynnöstä. Niemelä oli jäänyt  eläkkeelle 
Puolustusvoimista ja toimi tuona aikana liiton 
toiminnanjohtajana. Varapuheenjohtajana 
toimi tuubisti Jussi Lahtinen.

Sauli Saarinen (S): Miten luonnehtisit 
suomalaisen puhallinmusiikin kenttää sekä 
puhallinmusiikkiliittojen toimintaa tuolta  
ajalta? 

Jorma Panula (P): – Puhallinmusiikkiliittojen 
toiminta oli tuolloin Suomessa vielä melko 
hajanaista. Spol:ssa haluttiin  kuitenkin 
muistaa ansioituneita soittajia, ja liiton 
ansiomerkkejä jaettiin säännöllisesti. Tästä 
piti  toiminnanjohtaja Niemelä hyvin kiinni. 

– Puhallinorkestereissa soitettiin liian paljon 
kappaleita vain läpi. Ei keskitytty tarpeeksi 
nyansseihin ja  intonaatioon. Ainoat 
ammattipuhallinorkesterit olivat silloin, kuten 
myös nykyään, armeijan  soittokunnat. 
Joitakin koulutuksia järjestettiin harrastajille. 
Pidin itsekin joitain kapellimestarikursseja,  mutta ei sen enempää. Tämä asia on mennyt parempaan suuntaan, ja 
puhallinmusiikin kehityksen olen  huomannut tapahtuvan noin kymmenen vuoden sykleissä. Taso on noussut hurjasti niin 
harrastaja- kuin  ammattipuolella. Kun kouluttajia saatiin puhallinorkestereihin, niin soittajat alkoivat pikkuhiljaa toteuttaa  
nyanssieroja sekä fraseerauksia. Ei ollut enää sitä pelkkää prutkutusta. 

– Tuona aikana moni nuori puhallinsoittaja hakeutui soitto-oppilaskouluun Puolustusvoimille ja jatkoi siitä  sotilassoittajan 
uralle. Soitossa pisimmällä olevat voittivat koesoittoja kaupunginorkestereista ja siirtyivät  soittamaan 
sinfoniaorkestereihin. 

S: Mitä toivoisit suomalaisessa puhallinmusiikissa tapahtuvan tulevaisuudessa? 
P: – Olisi hienoa, jos Suomessa olisi tulevaisuudessa siviileistä koostuva ammattipuhallinorkesteri  sotilassoittokuntien 
rinnalla. Tämä jo itsessään nostaisi puhallinmusiikin tasoa. Muusikot, jotka eivät voi  suorittaa asepalvelusta, voisivat silti 
hakeutua koesoittoihin ja voittaa puhallinorkesteripaikan.

S: Sananen puhallinmusiikin ohjelmistosta? 
P: – Puhallinmusiikin ohjelmisto oli minun puheenjohtajakaudella helpohkoa, hollantilaista, englantilaista ja  
amerikkalaista musiikkia. Marssimusiikkia ja poppia. Ohjelmisto on monipuolistunut tähän  päivään mennessä paljon, 
mutta orkesterit sortuvat vieläkin liikaa helpohkoihin kappaleisiin.  Tarvittaisiin vielä monipuolisempaa, haastavampaa 
ohjelmistoa kautta linjan. Tasarytmistä poppia  suositaan, eikä siinä mitään, mutta puhallinmusiikin tason nostamiseksi 
tarvittaisiin ohjelmistoa. Nyt  pitäisikin tilata hyviltä säveltäjiltä monipuolista, korkeatasoista puhallinmusiikkia, sillä 
puhallinorkesteri  instrumenttina pystyy paljon muuhunkin kuin vain marsseihin ja pop-musiikkiin. 

S: Terveisesi Suomen Puhallinorkesteriliiton nykyiselle hallitukselle? 
P: – Terveiset Spol:lle! Tehkää töitä suomalaisen puhallinmusiikin eteen ja siihen, että tasoa saataisiin  jatkossakin 
nostettua. 

S: Entä terveisesi puhallinmusiikin harrastajille? 
P: – Toivotan harjoittelumotivaatiota ja peräänkuulutan tärkeän asian: olet sitten harrastaja tai  ammattiopiskelija, 
jokainen voi haastaa itseään ja vaatia omassa soitossaan aina parempaa kvaliteettia,  puhtautta, tarkkuutta ja hyvää 
rytmin lukua.

Kunniapuheenjohtaja Jorma Panula muistelee

Teksti, kuva ja haastattelu (8.2.2022, Helsinki): Sauli Saarinen

  Yoann Combémorel, Jorma Panula, Kasmir Uusitupa ja Nina Haug  
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Liiton syyskokouksessa 2.10.2022 valittiin kaksi uutta jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Äänestyksessä valituiksi 
tulivat Sauli Saarinen Helsingistä ja Veera Karhu Rovaniemeltä. Tässä he esittäytyvät perinteisiin kysymyksiin vastaten.

Sauli Saarinen:
Miltä nyt tuntuu?
– Todella hyvät fiilikset.

Kuka olet ja mistä?
– Olen Sauli Saarinen (s. 1988) Helsingistä.

Koulutus ja työ?
– Valmistun keväällä 2022 musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta 
pääaineena puhallinorkesterinjohto. Olen täydentänyt opintojani Sibelius-
Akatemian kuoronjohdon luokalla, Wienin taideyliopiston orkesterinjohdon 
luokalla sekä Panula-Akatemiassa. Työskentelen tällä hetkellä 
trumpettisektion varaäänenjohtajana Kaartin soittokunnassa. Aikaisemmin 
olen työskennellyt trumpetin äänenjohtajana myös Vaasan 
kaupunginorkesterissa ja Pori Sinfonietassa.

Puhallinorkesteri(t), jossa vaikutat tällä hetkellä?
– Helsinki Symphonic Brass, Kaartin soittokunta sekä Puhallinorkesteri 
Apollo, jota olen johtanut vuodesta 2018.

Mielimusiikkisi?
– Kaikki menee.

Millä mielellä hallitusvastuuseen?
– Odotan innolla tulevia projekteja. Olen todella iloinen, että pääsen mukaan järjestämään ja suunnittelemaan hienoja 
juttuja Suomen puhallinmusiikin harrastajille.

Terveisesi SPOL-väelle?
– Treenaamisen intoa koronasta huolimatta kaikille! Näyttäisi siltä, että kohta päästään koko maassa harrastamaan 
yhteissoittoa turvallisesti.

Sauli Saarinen on toiminut myös Suomen trumpettikillan hallituksen jäsenenä vuodesta 2019. Sauli sai  kolmannen 
palkinnon vuonna 2018 Puolustusvoimat 100 -sävellyskilpailussa teoksellaan Concert Overture, ja vuonna 2020 hän 
voitti ensimmäisen palkinnon Pirkanmaan Pinnan sävellyskilpailussa teoksellaan Festival Music.

Veera Karhu:
Miltä nyt tuntuu?
– Oikein hyvältä tuntuu.

Kuka olet ja mistä?
– Olen Veera Karhu, Rovaniemellä asuva klarinetisti.

Koulutus ja työ?
– Puhallinmusiikkiharrastukseni aloitin Kuhmon puhallinorkesterin riveissä, 
sieltä matka jatkui Turun ammattikorkeakouluun, josta valmistuin 
musiikkipedagogiksi. Useiden Etelä-Suomessa vietettyjen vuosien jälkeen 
minulle tarjoutui mahdollisuus tulla töihin Lapin sotilassoittokuntaan. 
Lapissa ja sotilasmusiikin parissa olen viihtynyt loistavasti! Päätyöni lisäksi 
opetan klarinetinsoittoa Koillis-Lapin musiikkiopistossa.

Puhallinorkesteri(t), jossa vaikutat tällä hetkellä?
– Lapin sotilassoittokunta.

Mielimusiikkisi?
– Musiikin suhteen olen kaikkiruokainen, eniten kuitenkin pidän musiikista 
paikan päällä nautittuna, live-musiikissa on aina erityinen tunnelma.

Millä mielellä hallitusvastuuseen?
– SPOL tekee merkittävää työtä, ja on mahtavaa päästä mukaan hallitukseen! Olen innoissani, että pääsen myös tällä 
tavoin olemaan mukana suomalaisen puhallinmusiikin kehittämisessä.

Terveisesi SPOL-väelle?
– Toivottavasti tänä vuonna pääsemme nauttimaan monista upeista puhallinmusiikkitapahtumista!

Uudet hallituksen jäsenet esittäytyvät

Toimittanut: Anu Koskinen
Kuvat: Studio Auja ja Sari Pietikäinen
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Lahden Seurakuntapoikien soittokunta perustettiin vuonna 1949. Kipinä 
omasta soittokunnasta syntyi, kun  Keski-Lahden seurakunnan nuoriso-
ohjaaja Pentti Sormunen osallistui Saksassa kirkkopäiville helluntaina 
1948. Kapellimestariksi uuteen soittokuntaan hän löysi varuskunnan 
musiikkikersantin Paavo Kotinurmen. Pienestä alusta lähtien tämä työpari 
ylsi hienoihin tuloksiin poikien kanssa. 

Soittimia saatiin toimintansa päättäneeltä rautatieläisten soittokunnalta. 
Soittimet kunnostettiin, ja pojat pääsivät harjoittelemaan oikeilla 
puhaltimilla. Harjoituksia oli kahdesti viikossa, alkeistunnit keskiviikkoisin ja 
varsinaiset harjoitukset perjantaisin. Vuoden 1952 kesäolympialaisten 
jalkapallon karsintaotteluja käytiin Lahden Kisapuistossa. Soittokunta oli jo 
siellä esiintymässä. Ja paljon kokeneempana esiintyi soittokunta hiihdon 
MM-kisoissa Lahdessa 1958. Paavo Kotinurmen johdolla edettiin 1970-
luvun alkupuolelle asti. 

Runsaat esiintymistilaisuudet innostivat poikia yrittämään parhaansa, ja 
olikin pientä kilpailua päästä esiintyvään soittokuntaan. Soittokunta teki 
vierailuja Pohjoismaihin. Kotimaassa soitettiin kirkoissa, leireillä ja monissa 
juhlatilaisuuksissa. Vankilavierailuista Keravalle ja Riihimäelle tuli 1960-
luvulla jokavuotinen tapahtuma. Kun Pentti Sormunen ja Paavo Kotinurmi 
jäivät pois 1970-luvulla, toiminta lakkasi muutamaksi vuodeksi. Soittaminen 
virisi uudelleen, kun muusikko Ismo Ponkala ryhtyi johtamaan orkesteria 
1980-luvulla. Ponkalan siirtyessä 1990-luvulla Tampereelle orkesterin 
toiminta jälleen kuihtui.

2008 toiminta sai uuden alun, kun entiset soittokunnan trumpetistit arkkitehti Pertti Nieminen ja muusikko Reijo 
Korhonen päättivät kutsua soittamisesta kiinnostuneita harrastuksen pariin. Reijo otti kapellimestarin vastuun, ja Pertti 
lupasi hoitaa intendentin tehtävät. Muutamassa vuodessa oli soittajia mukana lähes 30. Harrastustoiminta laajeni myös 
kamarimusiikin puolelle. Vuonna 2009 perustettiin Lahden Seurakuntien orkesterien yhdistys LSO Ry. Nykyisin 
yhdistykseen kuuluu neljä erilaista kokoonpanoa. Kamariorkesteria johtaa urkuri Tuula Saarensola. Royal Winds on 
perinteinen puhallinorkesteri, ja Royal Brass on vaskiryhmä. Näitä johtaa ja valmentaa muusikko Kari Karjalainen. Lahti 
Gospel Big Bandin kapellimestarina toimii muusikko Jermu Nyberg.

Teksti: Jorma Nieminen
Kuvat ovat vuodelta 2019, Lahden  Seurakuntapoikien soittokunnan 70-vuotisjuhlakonsertista.

SPOL:n uusi jäsen esittäytyy: 
Royal Winds
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Tuubasta toimeen ja ideasta tekoihin – mitä vuoden 2021 toimintakysely kertoi?

Vuoden 2021 toiminnasta kyseltiin liiton jäsenistöltä vuoden alussa. 
Vastausprosentti oli 62 % eli kyselyyn saatiin  86 vastausta 139 jäseneltä. 
Orkestereita toimii näiden jäsenten organisaatioissa 275 kappaletta. 
Jyväskylässä Valtakunnallisilla puhallinpäivillä lauantaina klo 12.30–14.00 
Tuubasta toimeen ja ideasta tekoihin on Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelija 
Annamari Martinviidan vetämä seminaari, jossa etsitään konkreettisia keinoja 
toimintakyselyssä nousseisiin ongelmiin sekä jaetaan hyviä kokemuksia ja 
toimintamalleja. Puhallinpäiville kannattaa tulla sankoin joukoin jakamaan 
kokemuksia, keskustelemaan ja saamaan uusia ideoita omaan toimintaan. 
Toimintakyselyn vastaukset kertoivat, että jäsenistöllä on sekä kysymyksiä että 
vastauksia moniin kaikille yhteisiin asioihin.

20 prosenttia vastaajista näkee puhallinorkesteritoiminnan tulevaisuuden 
heikkona tai jopa toivottomana. Ongelmia aiheuttavat tietenkin rajoitukset, jotka 
eivät ole antaneet mahdollisuutta normaaliin keikkatoimintaan ja näin 
rahoituksen hankkimiseen. Lisäksi osa puhallinorkestereiden soittajista on 
vaihtanut harrastusta, kun toimintaa ei ole ollut. Näiden soittajien palaaminen 
takaisin puhallinsoiton pariin on täysi arvoitus. Vastuunkantajien puute 
yhdistystoiminnassa on jo nyt tuntuva ongelma orkestereiden toiminnassa. 
Vapaaehtoistyö yhteisen hyvän vuoksi ei kiinnosta uusia sukupolvia. Nuoria 
soittajia kaivataan perinteisiin soittokuntiin. Myös johtajaongelma on ihan 
todellinen.

– Toiminta on todennäköisesti piakkoin loppumassa, kun ei ole soittajia, ei kapellimestaria, eräässä vastauksessa 
todetaan.

Vahvaa nuorisotoimintaa ja uusia avauksia

Harrastamisen Suomen malli on joillakin paikkakunnilla tuonut uusia avauksia luomalla toimintamalleja koulujen ja 
musiikkiopistojen välille. Se, minkä verran musiikinharrastajia on saatu lisää tällä hallituskaudella tämän toimintamallin 
avulla, on vielä arvoitus. Toiminnan organisointi on ollut kaupunkien ja kuntien tehtävänä, ja joka paikassa eivät musiikin 
harrastustoiminnan ylläpitäjät ole tarttuneet näihin kerhotunteihin. 
Jossain paikkakunnilla on herätty varhaisiän musiikkikasvatuksen merkitykseen. Mitä nuorempana lapsi saa kosketuksen 
musiikkiin, sitä todennäköisemmin hän sitoutuu elämänikäiseen harrastukseen.

– Vuoden 2022 alusta olemme aloittaneet muskaritoiminnan lukukausien aikana, joten toiminta on laajenemassa 
kaikkein nuorimpiin ikäluokkiin. Myös aloitteita laajentaa toimintaa yhteistyöksi lähipaikkakuntien kanssa on viritelty, jotta 
kokoonpanoihin saataisi lisää laajuutta.

Jos musiikkiopistossa on tiivis, yhteenpuhaltava, laaja ja ammattitaitoinen vetäjien joukko, toiminta kukoistaa. 
Kapellimestaroinnin jakaminen kahdelle eri opettajalle on oppilaitoksissa vahvuus. Mutta toiminnan kasvaessa myös 
orkesteritoiminnan resursointi täytyy tarkistaa. Orkesteritoiminnan pyörittäminen oppilaitoksessa on todella aikaa vievää 
muun muassa siksi, että sen täytyy olla hyvin organisoitua sekä oppilaitoksen sisällä että ulospäin. Myös viestinnän on 
toimittava moneen suuntaan: oppilaitoksen sisällä, kotien kanssa eikä ulkoista viestintääkään sovi koskaan unohtaa. 
Kaikki tämä vaatii organisaatiossa joltain henkilöltä aika,a ja vapaa-ajan menetys vaatii jonkunlaisen rahallisen 
korvauksen. Jos paikkakunnalla on ammatillista tai musiikkipedagogiikan koulutusta, on yhteistyö opiskelijoiden ja 
pienten orkesterilaisen kanssa erittäin tärkeää. Mistä löytyisi se suuri tai keskikokoinen musiikkiopisto, joka palkkaisi 
koulutetun kapellimestarin johtamaan oppilaitoksen kaikkia orkestereita sekä opettamaan esimerkiksi syventävissä 
opinnoissa olevia orkesterin johtamisen alkeisiin? 

Kansalaisopistojen rooli on monella paikkakunnalla erittäin tärkeä. Jos paikkakunnalla ei opeteta mitään puhallinsoitinta, 
on puhallinorkesterien konsertteihin ja keikoille haalittava soittajia aina suuremmalta alueelta, ja säännöllinen harjoittelu 
on haastavaa. Myös toiminnan jatkuvuus on vaakalaudalla.

– Uskomme kuitenkin, että tulevaisuudessa on paremmat ajat ja nousemme taas. Syksyllä, kun pystyimme pitämään 
taas harjoituksia, huomasimme iloksemme uusien jäsenten löytäneen orkesterimme.

Tähän vastaukseen on hyvä lopettaa.

Teksti: Sirpa Berg, toiminnanjohtaja

Kuva: Ilpo Soikkeli

    Kolumni: Omalla       äänellä
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Kotisohvakonserttien jälkeen Jyväskylä tarjoaa kaikki puhallinmusiikin herkut ihan livenä. 
Suomalainen Musiikkikampus tarjoaa uusituissa tiloissa mukavat puitteet kohtaamisille. 
Puhallinmusiikkia on tarjolla runsaasti: 12 erilaista konserttia soi eri saleissa ja Pop Up -lava on 
avoin koko tapahtuman ajan, jos esiintymisinspiraatio iskee. Erilaisia ajankohtaisia koulutuksia on 
seitsemän. Soittimia ja nuotteja on perinteiseen tapaan mahdollista kokeilla ja hankkia. Myös 
soitinkorjaajia ja muita alan ammattilaisia on mukana tapahtumassa.

PuhApp-sovelluksesta löydät kaiken oleellisen puhallinpäivistä. Puhallinpäiväpasseja on kahta 
hintaluokkaa. 120/60 € on normaalihintaisen ja opiskelijapassin hinta. Ei-opiskelija voi lunastaa 
opiskelijapassin, jos osallistuu tapahtumaan vain yhtenä päivänä tai vain 
mestarikurssiviikonloppuna. Kun ostat yhden päivän passin PuhApp:ssa, merkitse ostotapahtuman 
lisätietoihin se päivä, jona osallistut. Ruokailut ovat koko tapahtuman ajan omatoimisia. Gradian kahvila on auki 
tapahtuman ajan Musiikkikampuksella.

Luvassa on ikimuistoinen viikonloppu Jyväskylässä. Tässä muutama nosto tulevasta.

Eeppinen Suomi ja IVBB

Torstaina 17.3.2022 Siltasalissa Jaakko Nurila kapellimestaroi 
Ilmavoimien Big Bandin konsertin, jossa suomalaiset maakuntalaulut 
saavat täysin uuden ilmeen. Gradian media-ala vastaa konsertin valo- ja 
äänitekniikasta, ja konsertti myös striimataan. Uudet ja urbaanit 
sovitukset big bandille ja laulujen tulkinnat kuljettavat kuulijaa halki 
Suomen ja suomalaisuuden. Illan big band -sovituksista vastaa iso 
joukko alan parhaimpia suomalaisia  big band -sovittajia. Solistina 
konsertissa laulaa karismaattinen jazzlaulaja Eeppi Ursin. Konsertin 
juontaa legendaarinen Tapio Liinoja.

Pantterirock soimaan ja myrskyä päin! 

Grade 0:n ohjelmistoesittelykonsertti esittelee uusia ja upeita 
alkeispuhallinorkesteriteoksia vielä upeampien nuorten soittajien 
soittamana. Teosten takana ovat Heli Seppälä ja Hanna-Mari 
Lehtonen. Konserttilavan ja samalla Musiikkikampuksen ruokalan 
valtaa Gradian orkesteri Trombista ja Kypärämäen koulun puhaltajista 
koottu kokoonpano. Kokoonpano on koottu puhallinpäiviä varten, ja sen 
kapellimestareina toimivat Lassi Takanen ja Silja Ojala.

Puhallinmusiikin ilotulitusta Jyväskylässä Valtakunnalliset puhallinpäivät 11. – 20.3.2022
Puhallinmusiikin ilotulitusta Jyväskylässä

Valtakunnalliset 
puhallinpäivät 

11. – 20.3.2022

#mestarikurssi
#työpajoja

#konsertteja
#ohjelmistoesittelyjä

#kokouksia
#kohtaamisia

#kantaesityksiä
#ideoita

#yhteistyötä

Puhuri kapellimestarinaan Ilpo Soikkeli

Puhallinorkesteri Vire harjoittelee.
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Päämääränä kuu

Ilokivessä on luvassa The Bileet. Legendaarinen ILLU-Band on kokoonpano, jonka syntyjuuret ovat syvällä Jyväskylän 
OKL:ssa. Suuri puhallinvahvisteinen rock-bändi sai tanssijalan vipattamaan jo 1980-luvulla. Eikä vipatus ole hävinnyt 
minnekään. Kokoonpanossa on entisiä ja nykyisiä kansankynttilöitä, rehtoreita, säveltäjiä ja kapellimestareita tähtiä 
taivaalla.

Ohjelmistoesittelykonserteissa kuullaan tuoreita puhallinmusiikkiteoksia alkaen grade 0. Myös big band musiikkia 
kuullaan kahdessa konsertissa. Jyväskylä Sinfonia on vahvalla panoksella tapahtumassa mukana samoin kuin 
Jyväskylän kaupunki. Jyväskylässä paikallisena isäntänä toimii Gradian Musiikki ja tanssi sekä Muusikon perustutkinto.  
Tapahtuma keskittyy Suomalaisen musiikkikampuksen (Pitkäkatu 18–-22) uusiin tiloihin, mutta konsertteja viedään myös 
kaupungille. 
 
 
Tapahtuma järjestetään lähitapahtumana noudattaen ajantasaisia 
koronamääräyksiä.
 
Kysy lisätietoja: puhallinpaivat10@gmail.com 
Sirpa Berg 050 566 5895 SPOL toiminnanjohtaja
Niina Sapattinen 040 341 5878 GRADIA huilunsoitonopettaja

Teksti: Sirpa Berg
Kuvat: Helena Minkkilä, Juha Kuutti, Samira Ouazizi ja Ella Mäkelä

Puhallinmusiikin ilotulitusta Jyväskylässä Valtakunnalliset puhallinpäivät 11. – 20.3.2022

Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit
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Töölö Brass on vihdoin päässyt vauhtiin suomalaisen musiikin tallennehankkeessaan. Kuten niin monessa 
muussakin asiassa, koronapandemia on viivästyttänyt projektin loppuunsaattamista. 

Suomalaisten säveltäjien musiikkia suoraan brass bandille on hyvin vähän sovitettu, saati sitten sävelletty. Töölö Brassin 
edellinen CD-levy on vuodelta 2008, ja siihen sisältyi Kirmo Lintisen brass bandille ja trumpetille sävelletty Concertino. 
Nyt vuorostaan Timo Forsström on tarttunut haasteeseen ja säveltänyt Töölö Brassille ja brass band -kokoonpanolle 
Brasspect 1 -teoksensa, joka on yksi tallenteen pääteoksista.

Timo Forsströmin tuotanto on muutenkin laajasti edustettuna uudella tallenteella. Life in the Capital City on varmasti 
monelle puhallinorkesterilaiselle tuttu. Amerikkalaiset Eric Aho ja Logan Moore tykästyivät Forsströmin musiikkiin sen 
verran, että tekivät tuosta teoksesta brass band -version. Myös Monark Avenuen reipas pyöräretki-iloittelu sai saman 
käsittelyn. Kumpikin kappale kuullaan Töölö Brassin uudella tallenteella. Kapellimestarimme Okko Kivikataja kuvailee 
teoksia näin:

– Jo alkuperäisessä asussaankin hieno musiikki saa näissä brass band -versioissa ylleen uniikin soundin. Itsellenikin 
tutut teokset ovat taipuneet hienosti vaskien käsittelyyn, ja on ollut ilo huomata, miten tämä uusi värimaailma kappaleisiin 
sopii. Aivan oma valopilkkunsa on tietysti Forsströmin varta vasten tälle kokoonpanolle kirjoitettu Brasspect, toteaa Okko 
Kivikataja, joka on toiminut Töölö Brassin kapellimestarina vuodesta 2019 lähtien.

Ja kukapa suomalainen ei tuntisi Myrskyluodon Maijaa, kappaletta, jota varmaankin jokainen puhallinorkesteri on 
soittanut. Tallenteella kuullaan tästä suomalaisen musiikkikulttuurin helmestä aivan uudenlainen, Hannu Raijaksen 
brass bandille sovittama versio. Rivisoittajan näkökulmasta voi sanoa, että tämä sovitus on hyvin mielenkiintoista 
soitettavaa.

Vuonna 2015 brittikapellimestari ja sovittaja Ray Farr vieraili Helsingissä Töölö Brassin kutsumana. Farrin kynästä ovat 
lähtöisin brass band -sovitukset Leevi Madetojan Barcarolasta ja Crusellin Marssista. Pohjoismaista yhteistyötä edustaa 
Anders Edenrothin ja Matti Kallion alun perin lauluäänille sävelletty Nordic Polska, jonka Philip Harper, menestyneen 
Cory Bandin kapellimestari, on mestarillisesti sovittanut ja tuonut siihen samalla mukaan vaikutteita myös walesiläisestä 
musiikista.  

Tallenteen tekeminen on paitsi etenkin orkesterin yhteissoittoa kehittävää, myös kallista puuhaa. Tarvitaan musiikin 
säveltäjää, sovittajaa, tallenteen tuottajaa, äänittäjää, tallenteen tekoon sopivaa tilaa useammalle päivälle, laadukasta 
vuokrasoitinta ja sitten vielä ne konkreettiset CD:t graafisine suunnittelijoineen.

   Töölö Brass tallentaa suomalaista brass band -musiikkia meille ja maailmalle    

www.toolobrass.fi

Töölö Brass 
tallentaa suomalaista brass band -musiikkia 

meille ja maailmalle

Okko Kivikataja johtaa Töölö Brassia.
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Avustuksia olemme toistaiseksi saaneet 
Zachris Castrenin säätiöltä ja Kansalais-
foorumilta. Päätimme kokeilla myös 
joukkorahoitusta. Mesenaatti.me -palvelun 
kautta oli mahdollista kätevästi kutsua 
mukaan ulkopuolisia, tallennehankkeeseen 
uskovia rahoittajia. Sitä kautta saimmekin 
kokoon palveluun tavoitteeksi 
asettamamme summan ja vähän sen ylikin. 
Kiitos kaikille rahoittajille, kyllä se levy sieltä 
vielä tulee!

Tallenteen tuottamisesta ja äänityksestä 
vastasi Markku Veijonsuon Varistoteles 
Studiot. Ensimmäinen äänityssessio oli 
joulukuussa 2021 Kauniaisten Uudessa 
paviljongissa. Tuo viikonloppu oli 
täysosuma – kaikki yli 30 soittajaa terveinä 
soittamassa ja saimme suurimman osan 
tallenteen teoksista laadukkaasti äänitettyä. 
Tätä kirjoitettaessa odottelemme vielä 
seuraavaa äänityssessiota toteutuvaksi 
helmikuussa. Levy nimeltä Töölö julkaistaan 
vielä kevään 2022 aikana.

– Tallenne on oikeastaan dokumentti 
orkesterimme viime vuosien toiminnasta. 
Ajatus suomalaisen musiikin äänittämisestä 
syntyi, kun huomasimme, että meillä oli 
tallennetta varten ihan loistavaa 
suomalaista musiikkia laadukkaasti 
sävellettynä ja sovitettuna.  Ajatus on, että 
tästä levystä tulee Töölö Brassin ja suomalaisen 
brass band -musiikin vientituote maailmalle, 
etenkin USA:han ja brittiläisen Brass Band Radion soittolistalle. Jo ennen julkaisemistaan tallenteen teokset ovat 
herättäneet kiinnostusta mm. Ranskassa, Norjassa ja Hollannissa. Toivottavasti kotimaan puhallinmusiikkiväki ottaa 
luomuksemme myös omakseen. Kyllä tätä levyä kehtaa mainostaa, hehkuttaa Töölö Brassin puheenjohtaja Anssi Autio 
tyytyväisenä.

Teksti: Marjukka Hietaniemi, alttotorvensoittaja
Kuvat: Vesa Putkonen 

   Töölö Brass tallentaa suomalaista brass band -musiikkia meille ja maailmalle    

www.toolobrass.fi

Tulevan levyn kansiluonnos, suunnittelu: Arja Aikavuori

Brittityylisen brass bandin 

kokoonpano:

1 es-kornetti

9 b-kornettia

1 flyygelitorvi

3 alttotorvea

2 tenoritorvea

2 euphoniumia

2 pasuunaa

1 bassopasuuna

2 es-tuubaa

2 b-tuubaa

lyömäsoittimia.

Markku Veijonsuo
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Vuosi 2021 oli Rakuunasoittokunnalle merkittävä, sillä orkesteri täytti tuolloin 100 vuotta. Soittokunnan 
päällikkökapellimestari Riku Huhtasalo otti vuonna 2018 yhteyttä Kari Laitiseen mahdollisen soittokunnan historiikin 
kirjoittamisesta. Aikaa teoksen julkaisemiseen olisi vielä, sillä juhlavuotta vietettäisiin vasta 2021. Koronapandemia heitti 
omat kapulansa kirjan tekemisen rattaisiin, mutta teos valmistui kuitenkin lopulta ajallaan, Maanpuolustuksen 
kannatussäätiön tukemana.

Kirjan nimeksi valikoitui lopulta Signaaleja ja sinfoniaa – Rakuunasoittokunta 100 vuotta 1921–2021, ja sen 
julkistamistilaisuutta vietettiin Lappeenrannan Upseerikerholla 26.11.2021. Tilaisuudessa olivat mukana mm. 
Lappeenrannan kaupunginjohtaja, Maasotakoulun johtohenkilöstö, Sotilasmusiikkialan johtohenkilöstö, reserviin 
siirtyneitä Sotilasmusiikkialan henkilöitä, Itä-Suomen suurten joukko-osastojen johtohenkilöstöä, Rajavartiolaitoksen 
johtohenkilöstöä, Rakuunareserviläisiä sekä tietenkin Rakuunasoittokunnan omaa henkilöstöä. Tilaisuus sai myös 
kunniavieraita Ruotsista, kun Ruotsin Livgardets dragonmusikkår -soittokunnan edustajat kapteeni Göran Mellblom ja 
kersantti Desmond Ward kunnioittivat juhlaa läsnäolollaan.

Paikalle oli siis saapunut paljon maanpuolustukselle ja sotilasmusiikkialalle merkittäviä henkilöitä, mikä teki tilaisuudesta 
arvokkaan juhlan. Ennen kirjan julkistamista tilaisuudessa palkittiin Rakuunasoittokunnan henkilöstöä. Itse kirjan 
julkistaminen alkoi päällikkökapellimestari musiikkimajuri Riku Huhtasalon esittelysanoilla, ja lopulta itse kirjailija Kari 
Laitinen esitteli teoksensa tekoprosessia ja itse kirjaa. Signaaleja ja sinfoniaa käykin kattavasti tekstin ja kuvien avulla 
sekä soittokunnan 100-vuotisen historian että rakuunaperinteiden historian sadan vuoden ajalta. Teos on merkittävä ja 
arvokas dokumentaatio sekä soittokunnalle että rakuunaperinteille. Kirja on ostettavissa mm. Lappeenrannan Prismasta, 
Lappeenrannan Upseerikerhosta sekä nettisivulta https://www.swat.fi/.

Kirjan julkistamisen jälkeen juhlallisuudet jatkuivat vielä cocktailtilaisuudella, ja ilta huipentui Rakuunasoittokunnan 
loppuunmyytyyn ”Rakuunasoittokunta 100” -juhlakonserttiin Lappeenranta-salissa. Konsertti oli päätös soittokunnan 
juhlakonserttikiertueelle. Ennen Lappeenrannan konserttia soittokunta oli jo ehtinyt konsertoida Haminassa, Tampereella,  
Joensuussa ja Mikkelissä. Konserttien laulusolisteina toimivat baritoni Hannu Lehtonen ja sopraano Angelika Klas-
Fagerlund. Instrumenttisolisteina taas kuultiin soittokunnan omia soittajia: baritonitorvilla ylikersantti Joonas Hytti ja 
kapteeni Marko Saikko sekä trumpeteilla ylikersantti Toni Herrala, kersantti Sami Kaalinpää ja vääpeli Riku Penttilä. 
Konsertin juonnoista ja tarinoista vastasi musiikkineuvos Seppo Hovi. Rakuunasoittokunnan musiikkimajurit Riku 
Huhtasalo ja Tomi Väisänen johtivat konsertit.

Illan juhlakonsertissa Ruotsin kollegat luovuttivat soittokunnalle muistoesineinä Lappeenrannan linnoituksen kartan 
vuodelta 1728 sekä vanhan nuottikirjan. Lisäksi Puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen oli myöntänyt 
Rakuunasoittokunnalle Puolustusvoimien kultaisen ansiomitalin, ”tunnustuksena Puolustusvoimien ja maanpuolustuksen 
hyväksi tehdystä erittäin arvokkaasta työstä”. Soittokunta on erittäin otettu näistä muistamisista ja palkitsemisista.

Rakuunasoittokunta kiittää kaikkia vuodesta 2021. Juhlavuosi sai arvoisensa päätöksen Signaaleja ja sinfoniaa -kirjan 
julkistamistilaisuudella ja juhlakonserttikiertueella, tästä on hyvä laukata kohti uutta vuosisataa sotilasmusiikin voimin.

Teksti: vääpeli Olli Palomäki, tiedottaja, Rakuunasoittokunta

Signaaleja ja sinfoniaa – Rakuunasoittokunta 100 vuottaSignaaleja ja sinfoniaa – 
Rakuunasoittokunta 100 vuotta
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Kari Laitisen puhe historiikin julkaisutilaisuudessa 26.11.2021:

“Hyvät Rakuunasoittokunnan ystävät ja henkilökunta

Tänä vuonna satavuotisjuhliaan viettävä Rakuunasoittokunta on Kaartin ja Laivaston soittokuntien jälkeen Suomen 
kolmanneksi vanhin edelleen toimiva sotilassoittokunta. Rakuunasoittokunnalla on ollut erityinen asema suomalaisessa 
sotilasmusiikkikentässä, sillä se perustettiin alkujaan Suomen ainoaksi ratsastavaksi soittokunnaksi. Sen trumpetti- ja 
patarumpufanfaarit ovat tuoneet näyttävyyttä moniin ratsuväen tilaisuuksiin, ja sen ratsuväkimusiikki on soinut useissa 
pääkaupungissa järjestetyissä valtakunnallisissa paraateissa. Vielä jalkautettunakin soittokunta on vaalinut ratsuväen 
perinteitä.

Rakuunasoittokunta on koko satavuotisen historiansa aikana ollut myös tärkeä osa Lappeenrannan kaupungin 
musiikkielämää, jota sen soittajat ovat arvokkaalla tavalla olleet mukana rakentamassa. Soittokunnan satavuotiseen 
historiaan mahtuu monia vaiheita, jotka on nyt koottu yksiin kansiin, tähän kuvassa näkyvään kirjaan Signaaleja ja 
sinfoniaa. Alkusysäys historiateoksen kirjoittamiseen tuli Rakuunasoittokunnan päälliköltä Riku Huhtasalolta. Olin Rikun 
pyynnöstä – itse asiassa tänään lähes päivälleen 10 vuotta sitten – pitämässä juhlaesitelmää hänen tuolloin johtamansa 
Satakunnan sotilassoittokunnan 60-vuotisjuhlassa Niinisalossa. Ilahduin tavattomasti, kun hän nyt taas otti yhteyttä ja 
tarjosi mahdollisuuden kirjoittaa Rakuunasoittokunnan 100-vuotishistorian. Lupauduin tehtävään välittömästi, vaikka oma 
pitkään kestänyt ja hieman vanhempia aikoja käsittelevä väitöskirjatyöni oli vielä kesken.

Aloitin aineiston kartoittamisen ja lähteiden keruun vielä viimeistellessäni omaa väitöskirjaani. Suurena apuna 
keruutyössä oli sotilasmusiikin tutkimuksen grand-old-manin Jukka Vuolion keräämä tutkimusaineisto, jonka olin saanut 
käyttööni. Itse asiassa Jukka Vuolion oli aikoinaan tarkoitus kirjoittaa Rakuunasoittokunnan 80-vuotishistoria, mutta 
hanke jäi kesken ja kaatui lopulta tekijän kuolemaan. Kuvittelin löytäväni hänen materiaaleistaan valmiita kirjoituksia tai 
syvempää tutkimustietoa aiheesta, mutta valitettavasti mitään ehjää kokonaisuutta ei löytynyt. Joka tapauksessa Jukan 
keräämä aineisto Suomen sotilasmusiikin vaiheista, soittokunnista ja niiden soittajista on valtava aarreaitta myöhemmille 
tutkimuksille.

Sotilasmusiikkia ja sotaväkeä koskevan kirjallisuuden lisäksi pyrin tutustumaan mahdollisimman kattavasti 
keskeisimpään paikallishistorialliseen kirjallisuuteen. Ilokseni huomasinkin, että Lappeenrannan kaupungista, sen 
varuskunnasta ja joukoista sekä musiikkielämästä ja myös soittokunnasta on kirjoitettu monia mielenkiintoisia 
tutkimuksia ja kuvauksia, jotka auttoivat asettamaan tutkimuskohteen oikeaan ympäristöön. Kirjallisuuden avulla sain 
rakennettua tutkimukselle rungon, jota aloin täyttää erilaisilla muista lähteistä – arkistoista, sanomalehdistä ja 
haastatteluilla – kerätyillä yksityiskohdilla.

Tiesin aikaisemmista tutkimuksistani, että arkistolähteiden etsiminen on aikaa vievää ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä, 
mutta tämän tutkimuksen kohdalla työ tuntui tavallista haastavammalta. Rakuunasoittokuntaa ja sen edeltäjiä koskeva 
asiakirja-aineisto on sijoitettu pääosin Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteeseen, kun suuri osa muusta tutkimuksessa 
käytetystä sotaväen aineistosta on Helsingissä. Arkistot ovat auki nykyisin pääasiassa vain virka-aikoina, joten niissä 
työskentely asettaa päivätyössä käyvälle tutkijalle erityishaasteita. Lisäksi koronasta aiheutuneet rajoitukset sulkivat 
arkistot kokonaan tutkimuksen kannalta ratkaisevalla hetkellä moneksi kuukaudeksi. Sain kuitenkin käytyä läpi 
keskeisimmät aineistoryhmät ja kerättyä niistä tarvittavan määrän tietoja.

Signaaleja ja sinfoniaa – Rakuunasoittokunta 100 vuotta

Kari Laitinen ja Riku Huhtasalo
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Jos arkistotyö tuntui hankalalta, oli tietojen etsiminen sanomalehdistä sitäkin helpompaa. Kansalliskirjaston digitoitujen 
sanomalehtien arkistosta soittokuntaa koskevat uutiset, konsertti-ilmoitukset tai -arvostelut löytyvät nopeasti 
hakusanoilla. Aivan uusimpiin lehtiin haku ei kuitenkaan ulotu, mutta niiden osalta minulla oli käytettävissä soittokunnan 
ja yksittäisten soittajien omia lehtileikekokoelmia. Sanomalehtikirjoitukset ovat usein käyttökelpoisia senkin takia, että 
niissä on moni soittokuntaa koskeva uutinen valmiiksi tiivistetty ja taustoitettu arkistolähteitä helpommin omaksuttavaan 
muotoon.

Kirjallisten lähteiden lisäksi tutkimuksessa on käytetty myös suullisia lähteitä. Haastattelin muutamia Lappeenrannassa 
edelleen asuvia soittokunnan entisiä työntekijöitä, joilta sain mielenkiintoista tietoa soittokunnan lähihistoriasta. Aivan 
kaikkia kertomuksia ei voitu luonnollisestikaan julkaista kirjan sivuilla. Valitettavasti haastateltavaksi ei löytynyt enää 
yhtään ratsastavan soittokunnan aikana palvellutta muusikkoa. Tämä vahvisti entisestään suullisen perinnetiedon keruun 
tärkeyden ja sen, että se tulisi tehdä ajallaan. Myös nykyisten soittajien haastattelu olisi varmasti tuonut lisää tietoa 
soittokunnan nykyvaiheista, mutta muun materiaalin keruun ohessa en ehtinyt sitä tekemään. Varsinaisen kirjoitustyön 
pääsin aloittamaan syksyllä 2020, kun pitkään ajatuksiani häirinnyt väitöstilaisuuteni oli vihdoin saatu kunnialla läpi. 
Tuohon mennessä olin saanut kerättyä suurimman osan kirjaan tulevasta materiaalista, ja täydensin sitä vielä 
kirjoitustyön edetessä aina puuttuvan lähteen huomattuani. 

Käsikirjoituksen vihdoin valmistuttua ja sen taittajalle jättöpäivän lähestyessä havahduin siihen, että kirjasta puuttui vielä 
kuvitus. Olin toki saanut työn alkuvaiheissa monia kuvia Petteri Saarnialta, joka oli kerännyt paljon tietoa ja kuvia 
soittokunnan vaiheista, mutta systemaattisesti en ollut niitä itse vielä hankkinut. Alkoi kiireinen kuvien metsästys. Etsin 
niitä netin kautta Finna-hakupalvelusta, SA-kuva-arkistosta ja Facebookin entisten soitto-oppilaiden ryhmästä sekä 
kysyin niitä Rakuunasoittokunnasta ja Sotamuseosta. Onneksi kuvapyyntöihini vastattiin nopeasti,
ja lopulta onnistuin saamaan tarvittavan määrän kuvia. Valitsin niistä kirjaa varten noin sata sopivinta, joista valitettavasti 
kaksikymmentä oli resoluutioltaan niin heikkoja, ettei niitä voitu kuvituksessa käyttää. Kirjan taitto ja painatus järjestyivät 
Maasotakoulun ammattitaitoisella avustuksella. Tästä työstä suuri kiitos graafikko Satu Astikaiselle. Lisäksi haluan 
kiittää Leo Myllystä kannen oivaltavasta kuvasta.

Signaaleja ja sinfoniaa on kertomus yhden suomalaisen sotilassoittokunnan vaiheista sadan vuoden ajalta. Se on 
samalla läpileikkaus Suomen itsenäisyyden ajan sotilasmusiikkitoiminnasta sen alkuvuosista tähän päivään asti. Kirja 
etenee kronologisesti Suomen sotilasmusiikin ja Lappeenrannan musiikkielämän varhaisvaiheista soittokunnan 
perustamiseen vuonna 1921 ja siitä luku kerrallaan tähän päivään asti. Soittokunnan vaiheet Ratsuväkiprikaatin 
soittokuntana, Uudenmaan rakuunarykmentin soittokuntana, Lappeenrannan varuskuntasoittokuntana ja lopulta 
Rakuunasoittokuntana käsitellään omina lukuinaan. Lisäksi välissä on erilliset luvut
soittokunnan toiminnasta sotien aikana sekä sotien jälkeisestä soitto-oppilaskoulutuksesta.

Alun perin kirjaan oli tarkoitus kerätä luettelo kaikista soittokunnassa sadan vuoden aikana palvelleista soittajista, mutta 
tehtävä osoittautui liian työlääksi henkilöstön suuren vaihtuvuuden ja lähteiden aukollisuuden takia, joten tästä päätettiin 
luopua. En käy tässä tarkemmin läpi kirjan sisältöä – sen voitte kohta lukea itse kirjasta. Totean vain uudestaan, että 
soittokunnan satavuotiseen historiaan mahtuu monia mielenkiintoisia vaiheita sen perustamisesta alkaen. Soittokunnan 
alku ratsastavana soittokuntana, toiminta sotien aikana, osallistuminen Helsingin olympialaisiin, lakkauttamisuhat ja niiltä 
välttyminen sekä soittokunnan uusi nousu ovat osa tarinaa Rakuunasoittokunnan sadan vuoden menestyksekkäästä 
tiestä. Lopuksi haluan vielä omalta osaltani onnitella 100-vuotiasta Rakuunasoittokuntaa. Kiitos.”

Puolustusvoimain komentaja kenraali 
Timo Kivinen myönsi soittokunnalle 
Puolustusvoimien kultaisen ansiomitalin 
saatesanoilla "Tunnustuksena 
puolustusvoimien ja maanpuolustuksen 
hyväksi tehdystä erittäin arvokkaasta 
työstä".

Ruotsalaiset kollegamme luovuttivat 
meille Lappeenrannan kartan vuodelta 
1728 ja vanhan nuottikirjan. Kiitos 
muistamisista kaikille tahoille!

Signaaleja ja sinfoniaa – Rakuunasoittokunta 100 vuotta
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Kari Laitinen: Signaaleja ja sinfoniaa – Rakuunasoittokunta 100 vuotta 1921–2021

Juhlivien sotilassoittokuntien ketjussa vuonna 2021 oli Rakuunasoittokunnan vuoro. Osana juhlavuotta satavuotisen 
taipaleen merkkipaalua tehtiin näkyväksi Maasotakoulun julkaisemalla historiateoksella Signaaleja ja sinfoniaa – 
Rakuunasoittokunta 100 vuotta 1921–2021. Historiikin kirjoittajaksi oli pyydetty sotilasmusiikin historiaan laajasti 
perehtynyt tohtorismies Kari Laitinen. Ammattimainen kirjoitusote välittyi kaikella tavalla laadukkaana tekstinä. Erityisen 
ilahtunut olin selkeästä lähdeluettelosta ja tarkoista lähdeviitteistä, joiden perusteella voi halutessaan etsiä lisätietoja ja 
aistia kirjan eteen tehtyä tiedonhankintaprosessia. Käytetty aineisto oli laaja ja monipuolinen, mitä sopikin odottaa 
osaavalta tekijältä.

Koko teoksen pääpaino oli  vanhoissa ajoissa sekä organisaation rakenteissa ja muutoksissa. Karkeasti voi sanoa, että 
noin kaksi kolmasosaa tekstistä käsitteli varhaista yleistä soittokuntahistoriaa sekä aikaa ennen vuotta 1952. Tuolloin 
soittokunnan niminä olivat ensin Ratsuväkiprikaatin soittokunta (1921–1944) ja sitten Uudenmaan rakuunarykmentin 
soittokunta (1944–1952). Lappeenrannan varuskuntasoittokunnan (1952–1990) ja Rakuunasoittokunnan (1990–) nimillä 
vierähtäneet vuodet jäivät huomattavasti vähemmälle käsittelylle. Se on harmi, sillä nyt olisi varmasti ollut vielä elossa 
paljon potentiaalisia haastateltavia, eikä seuraavaa historiikkia todennäköisesti kirjoiteta pitkiin aikoihin. Mitä lähemmäs 
nykypäivää teksti eteni, sitä vähäisemmin tapahtumat ja henkilöt olivat saaneet palstatilaa. Arvatenkin aikapula oli 
vaikuttanut tähän.

Toinen, mitä kaipasin, oli enemmän puhetta itse 
musiikista, jota on soitettu eri aikoina tai vaikkapa 
kuvia konserttiohjelmista – kyse kun kuitenkin on 
orkesterin historiikista. Kirjan nimeen viitaten voisi 
todeta, että signaaleista oli kerrottu enemmän, mutta 
sinfoniaosuus jäi vajaaksi. Myöskään mitään 
henkilöluetteloita soittajista ei ollut edes 
kuvateksteinä. On toki ymmärrettävää, että rajauksia 
on ollut pakko tehdä. Mutta kuten jo aikaisemmin 
totesin, teksti oli varsin asiantuntevasti ja tarkasti 
kirjoitettua.

Kirjan ulkoasu oli onnistunut, kiitos siitä kirjan taittaja 
Satu Astikaiselle. Samoin Leo Myllyksen hienosti  
ideoima kansikuva “liukuvärjättynä” armeijan 
harmaista asuista nykyisiin m/17-rakuunapukuihin 
kuvasi oivasti kirjan sisältöä yhdessä ainoassa 
kuvassa. Kannen sininen taustaväri ja tekstien 
keltainen väri oli otettu suoraan rakuunoiden joukko-
osastotunnuksesta, ja kirjan punainen esilehti tuo 
yhtymäkohdan esiintymisasun punaisiin housuihin. 
Nämä pienet yksityiskohdat toimivat 
kokonaisuudessa mainiosti. Kaikin tavoin laadukas 
kirja ja tervetullut lisä sotilasmusiikista 
kiinnostuneiden lukulistalle!

Teksti: Anu Koskinen
Kuvat: Rakuunasoittokunta ja Jyrki Koskinen

Kari Laitinen 2021: Signaaleja ja sinfoniaa – Rakuunasoittokunta 100 vuotta 1921–2021. Maasotakoulu, Lappeenranta. 
ISBN 978-951-25-3248-3. Kirja on saatavilla sotilasmusiikki.swat.fi -verkkokaupasta hintaan 20 €. 
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Sotilasmusiikin perinnepäivää päästiin viettämään marraskuussa 2021 tutuissa merkeissä, kun Kaartin soittokunta soitti 
konsertit Lahden Sibeliustalossa 22.11.2021 ja Helsingin Musiikkitalossa 23.11.2021. Kapellimestareina toimivat 
ylikapellimestari Pasi-Heikki Mikkola ja Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestari Timo Kotilainen – molemmat ensi 
kertaa mainituissa rooleissa johtamassa Kaartin perinnepäiväkonserttia.

Teemana ooppera
Konsertin ohjelma koostui oopperamusiikista, ja nimiteokseksi oli 
valikoitunut Kohtalon voima Giuseppe Verdin teoksen mukaan. 
Sillä haluttiin käsiohjelman mukaan viitata vallitsevaan 
nykyhetkeen: “oopperan nimi kuvaa hyvin tätä poikkeuksellista 
aikaa, jota elämme”. Käsiohjelman musta taustaväri vielä korosti 
tätä kohtalokkuutta. 

Solistinumerot lauloi ansiokkaasti komeaääninen basso Timo 
Riihonen, ja etenkin hänen ilmeikäs tulkintansa Lortzingin 
harvemmin kuullusta aariasta Fünftausend taler (oopperasta 
Salametsästäjä) sai saksankieltä taitamattomankin mukaan 
eläytymään laulajan pohdintaan siitä, kuinka vastata tuohon 
rahakkaaseen tarjoukseen. 

Kaartin soittokunnan soitto oli taattua priimaa kuten yleensäkin. 
Myönnän tulleeni “allergiseksi” tietyille puhkisoitetuille 
klassikkoteoksille, mutta tällä kertaa yllätyin positiivisesti 
kuullessani Kaartin tulkinnan Mascagnin Intermezzosta 
(oopperasta Cavalleria rusticana). Se oli kerrassaan herkkä ja 
kauniisti koskettava esitys! Paljon hienoja hetkiä oli muissakin 
orkesterin omissa numeroissa. Lopussa kuultu sovitus Carmen 
March Bizet’n teemoista tuntui ylimääräiseltä ja jopa turhalta – 
konsertin loppunumerona olisi toiminut hyvin marssia edeltänyt 
Tsaikovskin Poloneesi. Kaipaamaan jäin perinteistä encorea, 
olisipa se sitten ollut Crusellin Marssi, Porilaisten marssi tai joku 
muu vastaava, sotilasmusiikin perinnepäivän konsertista kun 
kuitenkin oli kyse.

Erittäin ilahduttavaa oli, että konsertti oli mahdollista tänä vuonna soittaa oikealle liveyleisölle, Musiikkitalon 
koronatoimenpiteiden puitteissa toki. Lisäksi nautin suuresti siitä, että konsertissa keskityttiin kuuntelemaan musiikkia 
ilman, että videot pyörivät taustalla.

Perinnepäiväkonsertointia perinteisestiPerinnepäiväkonsertointia 
perinteisesti

Timo Riihonen tulkitsee.

Timo Kotilainen johtaa.
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Vuoden Sotilasmuusikko palkittiin jälleen
Perinnepäivän konsertin traditioihin kuuluu myös Vuoden Sotilasmuusikko -palkinnon jakaminen, niin tälläkin kertaa. 
Tämä kenraali Jaakko Valtasen myöntämä palkinto jaettiin nyt 32. kerran, ja tunnustuksen sai musiikkikapteeniluutnantti 
Tero Haikala.

Perustelut olivat seuraavat: “Haikalan panos Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan konserttikiertueiden luomisessa ja 
aliupseerikurssin opintosuunnitelman rakentamisessa sekä sotilasmusiikkileiri Lyyran ideoinnissa ja toteuttamisessa ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä kokonaisuuksia koko sotilasmusiikkialalle. Musiikkikapteeniluutnantti Tero Haikala toimii 
Laivaston soittokunnan kapellimestarina. Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan kapellimestarina hän toimi vuosina 
2011–2017. Haikala kehitti ja uudisti varusmiespalveluksen musiikillista sisältöä luoden laajoja konserttikiertueita eri 
musiikkityyleistä sekä rakentaen uuden, musiikkipainotteisen aliupseerikurssin opintosuunnitelman.

Puhallinorkesterimusiikin mielenkiinnon herättämiseksi sekä tulevaisuuden rekrytointia silmällä pitäen Haikala perusti 
Lapin sotilassoittokunnassa työskennellessään sotilasmusiikkileiri Lyyran, jossa paikallisia nuoria puhallinmusiikin 
harrastajia haluttiin innostaa yhteissoittoon sekä antaa heille opetusta soittokunnan ammattimuusikoiden toimesta. Nämä 
viikonloppuihin sijoittuneet tapahtumat pidettiin Puolustusvoimien tiloissa Someroharjulla. Tero Haikala on valmistunut 
klarinettipedagogiksi Tampereen konservatoriosta vuonna 2002, amk-muusikoksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta 
vuonna 2005 ja musiikin maisteriksi ja sotilaskapellimestariksi puhallinorkesterin johdon linjalta Sibelius-Akatemiasta 
vuonna 2011. 

Siviilitoimissa oman päätyönsä ohessa Haikala on jo pitkään toiminut Suomen laulajain ja soittajain liiton (Sulasolin) 
piirissä monillakin tavoilla. Hän on Soitinmusiikkiliiton puheenjohtaja ja toiminut Sulasolin hallituksen jäsenenä useita 
vuosia. Lisäksi hän on vuodesta 2012 toiminut Valtakunnallisen Raudaskylän puhallinmusiikkileirin leirinjohtajana, 
kapellimestarikouluttajana ja kapellimestarina. Tero Haikala on palkittu arvostetulla Klemetti-palkinnolla vuonna 
2017.” (Lähde: Pääesikunnan mediatiedote.)

Kisällitoimintaa konsertissa
Konsertin soittajistossa kiinnittyi huomio useisiin nuoriin soittajiin, jotka eivät kuuluneet Kaartin soittokunnan 
henkilöstöön. Kyse oli kisällitoiminnasta, jota on nyt lähdetty toteuttamaan sotilassoittokunnissa, vastaavaa on tehty tätä 
ennen jo monissa sinfoniaorkestereissa. – Kisällitoimintaa tehdään yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa. Soittajat 
valitaan koesoiton kautta, ja pesti voi olla yhden tai useamman periodin mittainen, Kaartin soittokunnan intendentti Heli 
Leppälä-Hakala kertoo.

– Nyt olivat ensimmäiset Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijat pilottina Kaartin soittokunnassa yhden 
periodin ajan. Laivaston soittokuntaan valittiin myös muutama soittaja osallistumaan useammalle periodille, mutta 
ainakin osa niistä peruuntui koronan takia, Leppälä-Hakala sanoo ja jatkaa: – Kaartin soittokunta  aloittaa yhteistyön 
kisällitoiminnassa myös Sibelius-Akatemian kanssa, koska joillakin instrumenteilla (saksofoni, baritonitorvi) ei ole niin 
paljon mahdollisuuksia orkesterisoittoon omassa oppilaitoksessaan. Tarkoitus on jatkaa yhteistyötä lisäksi ainakin 
Tampereen ammattikorkeakoulun ja Laivaston soittokunnan välillä.

Tällainen toiminta on erittäin tervetullutta opiskelijoiden opintojen osaksi, ja toivottavasti tällä tavoin saadaan rekrytoitua 
lisää osaavia muusikoita sotilassoittokuntiin tulevaisuudessa.

Teksti: Anu Koskinen
Kuvat: Puolustusvoimat / Erik Sievänen

Perinnepäiväkonsertointia perinteisesti

Tero Haikala
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Kaartin soittokunta kohtalokkaana
Oli suuri nautinto kuulla pitkästä aikaa sinfoninen puhallinkonsertti vailla mitään ulkomusiikillisia krumeluureja. 
Sotilasmusiikin perinnepäivän ilta 23.11.2021 Musiikkitalolla sujui kohtalokkaasti Kaartin soittokunnan ja kapellimestarien 
Pasi-Heikki Mikkola ja Timo Kotilainen taiten johtamana. Illan kingi oli ehdottomasti upea solisti, basso Timo 
Riihonen. Siinä on mies, joka on syntynyt oopperalaulajaksi! Muhkeat tulkinnat aidosti eläytyen jyrisivät venäjäksi, 
saksaksi ja italiaksi ja vielä pettuna leivässä supisuomeksi Paavon virressä Aulis Sallisen ”karvalakkioopperasta” 
Viimeiset kiusaukset.

Tervetullut osio konserttiohjelmassa oli Aulis Sallisen Palatsirapsodia, jonka kuulin edellisen kerran Kaartin esittämänä 
vuonna 1999 Kangasniemen kirkossa. Nyt Kaarti noudatti säveltäjän dynaamisia merkintöjä niin tarkaan, että saattoi 
kuulla lyömäsoittajien pakollisen hipsimisen soitinpankilta toiselle. Upea teos ja komeaa kaarta kuiskauksesta 
mahtipontiseen jylyyn välillä yhä yllättävästi svengaten.

Konserttiohjelmaan oli kiitettävästi merkitty myös suomalaiset sovittajat (Juha Pisto, Pekka Siponen, Hannu Raijas ja 
Pasi-Heikki Mikkola). Taas on tehty hyvää työtä. Konsertin setit alkoivat oivallisesti Giuseppe Verdin musiikilla, ja hyvä 
valinta oli myös Saint-Saënsin Bacchanale oktaavikikkailuineen ja kvasi-itämaisuuksineen. Musiikkitalon herkkä 
akustiikka helli korvia, vain ajoittain jyräytyi laulusolisti ja päätösnumero Carmenissa myös puupuhallinten pääteema. 
Käyrätorvien stemmojen vaativuus erottui oikein hyvin.

Kompakti konsertti oli ohi kahdessa tunnissa väliaikoineen, ja ehdittiinpä palkita vielä vuoden sotilasmuusikkokin, 
Laivaston soittokunnan kapellimestari Tero Haikala.

Teksti: Jukka Viitasaari
Kuvat: Puolustusvoimat / Erik Sievänen

Perinnepäiväkonsertointia perinteisesti

Pasi-Heikki Mikkola 
kapellimestarikorokkeella.



Navy Metal: Laivaston 
metallia Sisä-Suomessa

Olen vuosien saatossa harrastanut sotilassoittokuntien konsertteja koko valtakunnan alueella. Kuten sinfoniaorkesterien 
konserttien, myös sotilassoittokuntien ohjelmistovalinnat kiinnostavat erityisesti.

Lahden Sibeliustalossa 16.11.2021 saimme kuulla uuden sotilassoittokuntien aluevaltauksen. Kaartin soittokunnan rap-aluevaltaus pari 
vuotta sitten oli jo kovan luokan juttu, mutta Laivaston soittokunnan Navy Metal oli jotain sellaista, johon sotilassoittajien en vielä olisi 
uskonut taipuvan tai uskaltautuvan. Laitapa musiikin suoratoistopalvelusta soimaan Slip Knotin Psychosocial, niin tiedät, mitä tarkoitan.

Koska konserttiin ei ollut käsiohjelmaa, kuulija joutui oman tietämyksen perusteella tunnistamaan teokset, sillä ne esiteltiin epäselvästi 
tai aplodien alle. Solistien nimet löytyivät sentään netistä.

Timo Kotipellon laulamana tunnistin hänelle loistavasti sopineet kappaleet Holy Diver (Dio) ja Burn (Deep Purple) sekä tietenkin 
konsertin päättäneen Paranoidin (Black Sabbath). Rouva Nitte Valo on upeaääninen uusi tuttavuus. Varsinkin falsettioktaavin 
fortissimot saivat aikaan kylmät väreet. Tunnistin häneltä biisit Trooper (Iron Maiden) ja Amaranth (Night Wish), joka taisi saada koko 
konsertin komeimmat mielenilmaukset – ei niitä aplodeiksi enää voinut kutsua. Illan kolmas solisti Ilari Hämäläinen lämpeni vasta parin 
laulunsa jälkeen, mutta sen jälkeen juurikin Psychosocial sai villasukat pyörimään jalassa, vaikka en tähän musiikin lajiin ole juurikaan 
aikaisemmin tutustunut. Immigrant Song (Led Zeppelin) olisi ansainnut koko biisin esittämisen, tai sen sijaan puhaltimille sovitettuna 
Babe I´m Gonna Leave You olisi saattanut olla konsertin huippuja.

Laivaston soittokunta suoriutui iltametallista kunniallisesti. On tärkeää, että koko orkesteri näyttää siltä, että se nauttii – nyt näytti. 
Soolokitaristi Toni Lundén jäi erityisesti mieleen varsinkin upeista sooloista, mutta myös kamppailemisesta jaloissa pyörivien johtojen 
keskellä. Äänentoisto kuulosti miellyttävältä, kun bassotoisto ei jyrännyt kokonaisuutta, kuten niin useasti nykyään kuulee. Yleisö ei olisi 
tarvinnut rumpujen edessä olevaa lasiseinää. Nyt laadukas rumpujensoitto jäi verhon taakse. Soittokunnan johtajille 10 pistettä 
rohkeudesta. Mitäköhän me seuraavaksi kuulemme? 

Teksti: Kauko Radila
Kuvat:: Puolustusvoimat 

Nitte Valo 

Toni Lundén ja Altti UhleniusTimo KotipeltoIlari Hämäläinen
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PUHALLINSYMPOSIUM 
RUÅTSISSA 
1.-2.11.2021

Mjölbyn kulttuuritalossa 
puhallinmusiikin parissa
Raine Ampuja ja 
Helena Sinisalo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syyskuun alussa puhelimen ruudussa vilahti tuttu 
numero naapurimaasta. Se oli Annmari Wangin ja hänen 
Linköpingin kodinturvajoukon kapellimestarimiehensä Leif. 
Wangin. Heillä oli jälleen kiinnostusta kuulla, miten 
puhallinmusiikki makaa Suomessa ja millaista musiikkia olisi 
tarjolla etenkin nuorille. Pariksi oli kysytty Helena Sinisaloa, 
ja niinpä matkasimme yhdessä syksyisen raikkaaseen 
Mjölbyhyn pari sataa kilometriä Tukholmasta etelään. 

 
Ohjelma oli tiivis, mutta erittäin hyvin organisoitu. Paikalla oli 

nelisenkymmentä kapellimestaria ja heti alusta lähtien ilmeni,  
että kuulijat olivat aidosti kiinnostuneita suomalaisnäkökul-
masta. Ohjelmaan kuului niin luentoja kuin nuottiesittelyjä ja 
keskusteluja sekä parin tunnin kapellimestarien pikakurssi, 
jota pidin yhdessä norjalaisen Bjørn Breisteinin kanssa. 
Paikalla oli myös ruotsalaisen Arméns musikkårin kapellimestari 
Andreas Hanson, jonka ehdotuksista syntyikin saman tien 
ideoita muun muassa yhteisistä musiikkihankkeista vaikkapa 
Cruselliin liittyen. Saapa nähdä, koska näitä päästään 
realisoimaan. 

 
Vaikka Norjassa puhallinkulttuuri on aivan omaa luokkaansa, 

ilmeni myös heillä tarvetta suomalaisten luomalle musiikille ja 
etenkin laadukkaasti orkesteroiduille sävellyksille sekä 
pedagogisille ajatusmalleille. 

 
Matkassa oli parikymmentä teosta alkeismateriaalista aina 

aikuisten konserttikappaleisiin asti, ja taustoitimme niitä 
yhdessä Helenan kanssa. Päivien aikana vaihdettiin myös 
kehitysideoita yhteishankkeista ja tapaamisista.  

 

   
 

  Yhtenä ajatuksena nousivat esiin puhallinpäivät Turussa 
vuonna 2023, johon voisi saada ruotsalais- miksei 
laajemmankin edustuksen pohjoismaista. Ruotsalaisten 
tilaisuuksissa on usein ollut vieraana asiantuntijoita Tanskasta 
ja Norjasta, joten verkottuminen lähinaapureihin voisi sitä 
kautta saada uutta nostetta. 

 
Helenalla oli myös hyviä suhteita eikä vähiten hänen 

erinomaisen kielitaitonsa vuoksi. Kuulijat suorastaan ahmivat 
hänen kuvauksensa Itä-Helsingin musiikkiopiston menetelmistä 
puhallinorkestereiden parissa. 

 
Päivillä pohdittiin myös Suomessakin tuttua aihetta, kuinka 

saada harrastus säilymään myös 18–30-vuotiaiden parissa. 
Aiheesta on tehty norjalaistutkimus, jossa lähinnä tuotiin esiin 
tuttuja vaikutustekijöitä eri harrastussektoreiden kilpailusta 
keskenään sekä opiskelun ja ruuhkavuosien sovittamisesta 
musiikin harjoitteluun. Yhtä ratkaisumallia tuskin löytyy, mutta 
useista ideoista voisi koota laajemman tarjottimen. 

 
Tärkeintä on, että kerran aloitettu harrastus saa jatkoa edes 

jossain muodossa – vaikkapa sosiaalisten taitojen tai musiikin 
tarjoaman herkkyyden ymmärtämisen muodossa. Sitä paitsi 
soittaahan voi pienemmissäkin yhtyeissä vaikkapa lasten kanssa.  

 
 
Korona häviää - musiikki ei! 

 
 

Teksti ja kuvat: Raine Ampuja 
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Puhallinkapellimestarit olivat koolla Mjölbyssä 1.–2.11.2021. Suuri osa ajasta (kumpanakin päivänä 1 h) käytettiin 
suomalaisen puhallinorkesterimusiikin esittelyyn siten, että me Rainen kanssa johdimme ja esittelimme tukun 
kappaleita. Ruotsalaiset kapellimestarit soittivat, ja kappaleet herättivät TODELLA suurata innostusta! Alla on 
lueteltu soitetut sävellykset, ja Englundia lukuunottamatta kaikki teokset soitettiin kokonaan. 
  
MÅNDAG 1.11.2021, lapset ja nuoret / grade 0,5–2,5: 
 
A. Lehto: Apina Kapina  
T. Forsström: Onnenpoika  
J. Ikonen: Baila!  
M. Ikonen: Sipsimies  
J. Viitasaari: Koulusalapoliisi 
R. Ampuja: Camel Walk  
J. Pisto: Hovielämää. 
 
Edellä mainituista teoksista Raine esitteli Baila!:n Camel Walkin sekä Hovielämän ja minä Helena muut. 
 
TISDAG 2.11.2021, nuoret ja aikuiset / grade 3–5: 
 
R. Ampuja: Grace Us  
E. Englund (sov. P. Junna): Valkoinen peura  
J. Pisto: Notturno 
T. Forsström: Monark Avenue 
J. Viitasaari: Crossing the Bosporus 
T. Forsström: Sons of the Midnight Sun 
 
Näistä puolestaan kolme ensimmäistä soitettiin Rainen johdolla ja itse johdin jälkimmäiset teokset. 
 
Esittämäni selvitys suomalaisesta musiikkioppilaitosjärjestelmästä ja sen tuomista resursseista nuorison 
puhallinorkestereille  
herätti suurta kiinnostusta ja poiki vilkkaan keskustelun. Musiikkioppilaitosjärjestelmämme on omaa luokkaansa:  
opetuksessa on paremmat resurssit, järjestelmä kattaa koko maan, valtion ja kuntien tuki on suurta jne.  
Heillä puhallinorkesteritoiminta on organisoitu aivan toisella tavalla ja resurssit pienemmät,  
vaikka Norjassa harrastuneisuus onkin suurta. 
 
Teksti: Helena Sinisalo 
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WASBE:n Worldwide Winds YouTube-videoissa on julkaistu toinen Jukka Viitasaaren koostama video. Esittelyssä on 
Timo Alakotilan teos Between Three Worlds Helsingin Poliisisoittokunnan videotallenteena (kuvattu 5.1.2020 
Temppeliaukion kirkossa). Viulusolistina on Eeva Oksala ja orkesteria johtaa tuttuun tapaan ylikapellimestari Sami 
Ruusuvuori. Teosta videolla kommentoivat säveltäjä ja kapellimestari. Viitasaari haluaa ilmaista kiitollisuutensa kaikille 
asiassa auttaneille. Hän on 2019 alkaneella WASBE:n hallituskaudellaan onnistunut myös saamaan yhdistyksen 
Composition of the Week -sarjaan esittelyyn viisi suomalaista teosta.

Lisää saa kuulemma lähettää. Hyvin editoitu partituuri ja kelpo äänitiedosto, myös YouTube -linkit käyvät. Tämä vinkkinä 
kaikille säveltäjille ja kustantajille.

Seuraava WASBE-konferenssi on 
Prahassa 19.–23.7.2022. Yhdysvaltalainen 
Leading Tones Music on helmikuun alussa 
julkaissut Viitasaaren Prahalle omistaman 
marssin The Golden City. Samassa 
rytäkässä julkaistiin myös junnupuhallinteos 
Rain´n Shine ja tässä lehdessä Kvartaalin
kantaesityksen saanut A String of Winds.

Porin Työväen Soittokunta järjestää Jukka-Pekka Lehdon 
sävellyskonsertin, jossa kuullaan vuosikymmenien aikana syntyneitä 
Lehdon hieman kevyempiä ja helpompia teoksia. Konsertti pidetään Porin 
Promenadisalissa su 24.4.2022 klo 17.00.

Nuutisia/Yheter

Jukka-Pekka Lehto
Kuva: Orchestra Riga
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Uskaltauduin sitten lähtemään 12. kertaa maailman suurimpaan puhallintapahtumaan, 75. juhlavuottaan viettäneeseen 
Chicagon Midwest Cliniciin 15.–19.12.2021. WASBE:n hallituksen jäsenenä oli siihen velvollisuuskin, ja lokakuussa 
koronaoptimismin vallassa buukatut lennot olisivat olleet äärimmäisen vaikeita perua, mikäli olisi halunnut saada 
investoinnin takaisin. Tässä voisi kertoa pitkätkin jutut negatiivisen koronatestituloksen hankkimisesta 9Livesiltä, mutta 
asiasta ei olisi yhtään positiivista sanottavaa. Joka tapauksessa pääsin turvallisesti perille ja asetuin totuttuun tapaan 
taloksi Congress Plaza -hotelliin kämppiksenäni prof. Paul Niemistö.

Tiistai 14.12. meni WASBE:n hallituksen kokouksessa ihan virka-ajan mukaan. Asialistalla oli ensi kesän 
maailmankonferenssi Prahassa ja jo seuraavankin suunnittelua Etelä-Korean Söuliin kesälle 2024. Sain riemukseni 
todeta, että WASBE:n "Composition of the Week" -julkaisusarjaan oli päässyt jo kuusi suomalaisteosta. WASBE World 
-jäsenjulkaisuun on myös päätynyt asiaa Suomesta John D. Hopkinsin artikkeleina. Tämä tamperelaistunut herra tulee 
valvomaan vuoden 2023 alussa julkaistavan WASBE Worldin varusmiessoittokunta-artikkelin ja myöhemmin sen videon 
englanninkielistä antia. Lisää artikkeleita ja sävellyksiä saa kuulemma lähettää!

Varsinaisia täysiä konferenssipäiviä oli 
vain kolme, ja niistä vietin suurimman 
osan aikaa WASBE:n osastolla 
väijyen. Toki aikaa jäi muun muassa 
suomalaisen puhallinmusiikin Amerikan 
kummityttären Melanie Brooksin ja 
kumppaneiden Leading Tones Musicin 
osastolla vierailuun. Tällä 
kustantamolla olikin suurin 
suomalaisprosentti nuottijulkaisuistaan 
(allekirjoittanut, Ikoset, Hanna 
Lehtonen ja Sauli Saarinen). Myös 
Jukka-Pekka Lehdon ja Ilari Hylkilän 
teoksia oli messuilla kaupan.

Vetreä 75-vuotias: Midwest ClinicVetreä 75-vuotias: 
Midwest Clinic

Herrat WASBE:n nuo...ja Jukka!

Melanie Brooks eli Mellu esittelee LTM:n kustanteita. 25 



Pari vuotta sitten kirjoittelin, kuinka 
yksittäiset menestyneet säveltäjät 
ovat perustaneet omia 
kustantamojaan, sen verran 
helppoa on nykyään nuottien 
julkaisu sekä painotuotteina että 
PDF-tiedostoina nettikaupassa. 
Randall Standridge Music oli 
kasvanut niihin mittoihin, että piti 
oikein jonottaa päästäkseen edes 
sanomaan "hello" kollegalle. Muita 
esimerkkejä vallitsevasta trendistä 
ovat Maslanka Press, Ryan 
Williams Music ja Pete Meechan 
Music.

Kovasti ihmettelin, että McCormick Centerin suuressa messuhallissa raikasivat myös puhallinsoitinten sävelet, ihan 
entiseen malliin. Tutkin asiaa ja sain kuulla, että soittimia sai yhä kokeilla, jos toi oman suukappaleen. Toki pillejä 
desinfioitiinkin vähän väliä. Amerikkalainen välittömyys oli yhä vallalla: torjuin useita kättely- ja halailuyrityksiä heppoisiin 
kangasmaskeihin sonnustautuneilta jenkeiltä. FFP2-maski se olla pitää!

Lukuisista klinikoista mainittakoon yksi: Jay Bocookin ja Hannah Carlsonin oikein mainio esitys klassisten teosten 
transkriptioinnista eritasoisille puhallinorkestereille. Originaaleja kun USA:ssa julkaistaan noin tuhat vuodessa. "Elävien 
säveltäjien musiikkia" soittanut Axiom Brass Quintet sopi myös ohjelmaani. U.S. Army Field Band ja Dallas Winds (ent. 
Dallas Wind Symphony) vastasivat illallisista sinfonisen puhallinmusiikin anneista.

Tapahtuman tilausteos, Frank Tichelin BASH oli enemmänkin seikkailu kuin 75. juhlavuoden tilausteos. Säveltäjä kävi 
itse johtamassa Dallas Windsin kantaesityksen, ja kävipä hän piipahtamassa WASBE:n osastollakin.

Kaikkein mielenkiintoisinta antia tarjosi vietnamilaista sukujuurta oleva Viet Cuong (Việt Cường), jonka teokset Thu Dieu 
(Thu Điếu/Fishing in Autumn) Field Bandin ja etenkin Re(ne)wal Dallas Windsin tulkintoina tarjosivat kuulimille jotain ihan 
uudenlaista antia. Hallittuja mutta runsaita glissandoja, hypnoottisia ostinatokuvioita mallettiperkussiolla, pitkää linjaa ja 
unenomaista tunnelmaa. Olin ihan myyty. Field Bandin ansiolistalle laitan vielä James M. Davidin uunituoreen Urban 
Lightin, jossa kuulin ensimmäisen kerran säröistä sähkökitaraa sinfonisessa puhallinorkesterissa oivaltavasti sovitettuna 
ja oikein miksattuna.

Vuonna 2020 Midwest järjestettiin etänä. En osallistunut. Tällä kertaa kävijöitä oli ollut kuulemma 15 000, en kuitenkaan 
havainnut entisen kaltaista tungosta messuhallissa. Sitä vastoin konsertit olivat ihan tupaten täynnä. Elävän musiikin 
kaipuu on rapakon takanakin ollut suuri. Kirsikkana kakussa tässä tapauksessa oli itse Count Basie Orchestra, josta 
nöyränä nautiskelin.

Teksti ja kuvat: Jukka Viitasaari

Vetreä 75-vuotias: Midwest Clinic

Randall Standridge Music menestyy.

U.S. Army Field Band



Kaikki mukaan! – puhallinorkestereiden 
onnistunutta yhteistyötä Tampereella
Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät järjestettiin Tampereella Tampere-talossa 17.–20.11.2021. Koronapandemiasta 
huolimatta tapahtuma pystyttiin järjestämään suunnitelmien mukaan. Tampereen puhallinorkesteriyhdistys (Tampu ry) oli 
tapahtumassa mukana organisoimalla kolmetuntisen puhallinmusiikkikokonaisuuden. Kantavana ajatuksena oli 
puhallinorkestereiden yhteistyö ja huomion kiinnittäminen siihen, miten pitkäaikaisen harrastuksen puhallinmusiikista voi 
parhaimmillaan saada. Esityksiin osallistui Tampu ry:n jäsenorkestereita sekä Pirkan opiston ja Valkeakosken 
musiikkiopiston oppilaita.

Kaiken kaikkiaan kuusi erilaista enemmän tai vähemmän voimansa yhdistänyttä puhallinkokoonpanoa asteli Tampere-
talon Sorsapuistosalin lavalle Suomen Musiikkikasvatusseuran (FiSME ry) järjestämillä valtakunnallisilla 
musiikkikasvatuspäivillä viime marraskuussa. Lauantai eli tapahtuman viimeinen päivä oli nimetty teemalla Musiikki soi! 
ja Tampereen puhallinorkesteriyhdistys vastasi osaltaan päivän puhallinmusiikkiannista. Puhallinmusiikkiesitykset 
suunnattiin mahdollisimman kattavasti kaikenikäiselle yleisölle. Kuulijoille tarjoiltiin muun muassa musiikkisatuja 
Bremenin soittoniekkojen ja Kolmen pienen puhallinpossun muodossa, Disneyn elokuvien musiikkia sekä taattua 
puhallinmusiikin mukaansa tempaavaa tunnelmaa. 

Yhteistyötä orkestereiden kesken
Esitysten suunnitteluvaiheessa pidimme suunnitteluryhmän kanssa tärkeänä, että mukaan saatiin paljon nuoria soittajia. 
Kuitenkin halusimme myös laajentaa orkestereita, ja alusta asti suunnitelmaksi muodostui eri oppilaitosten soittajien 
yhdistäminen isommiksi kokoonpanoiksi sekä nuorien soittajien ja aikuisharrastajien tuominen musiikin tekemisen kautta 
yhteen. Esityksissä yhdistettiinkin Pirkanmaan musiikkiopiston, Pirkan opiston ja Valkeakosken musiikkiopiston soittajia 
sekä aikuisorkestereista Rientolan soittokunta ja PMO:n aikuispuhallinkokoonpano Riskiryhmä. Tampereen 
konservatorion puhallinorkestereiden kanssa soitti yhdessä Partiolippukunta Tampereen Kotkien puhallinorkesteri. 
Näiden yhdistettyjen orkestereiden lisäksi mukana olivat Tampereen konservatorion Celsius-puhallinorkesteri ja 
puhallinorkesteri Mansetti. 

Kaikki mukaan! – puhallinorkestereiden onnistunutta yhteistyötä Tampereella

Pirre Länsipuron johdolla musisoivat Tampereen konservatorion Borealis-puhallinorkesterista, Pirkan 
opiston soittajista sekä Partiolippukunta Tampereen Kotkien puhallinorkesterista koottu suurorkesteri.
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Yhteistyössä oli tuntuvaa ja kuultavaa voimaa, sillä suurimmat kokoonpanot olivatkin noin 80-henkisiä. Näiden 
jättibändien avulla haluttiin myös antaa kokemus suuressa orkesterissa soittamisesta sellaisille soittajille, jotka 
tavallisesti arjessa soittavat huomattavasti pienemmissä kokoonpanoissa. Konserttipuitteetkin olivat hienot 
tunnelmallisesti valaistussa Sorsapuistosalissa.

Eri ikäisten soittajien yhteen tuominen on tärkeää
Musiikkikasvatuspäivien esitykset sekä niihin valmistautuminen muistuttivat jälleen siitä, kuinka virkistävää on tuoda eri-
ikäisiä soittajia yhteen. Tärkeämpää on samalla sopivalla tasolla soittaminen, ei se, minkä ikäinen soittaja on. Ainakin 
henkilökohtaisesti ajatuksia herättävintä oli se fakta, että Rientolan soittokunnan, Riskiryhmän ja PMO:n Windus 2 
-orkesterin Uudet kaverit -esityksessä nuorimman ja vanhimman soittajan ikäero oli lähes 80 vuotta. Siitä huolimatta 
yhteissoitto soi mitä mainioimmin, ja tunnelma sekä esityksessä että harjoituksissa oli hilpeä. Onkin olennaista, että 
emme anna iän olla rajaava tekijä harrastustoiminnassa, sillä intoa yhteissoittoon riittää kaikenikäisillä.

Toivon, että tästä tapahtumasta jäi soittajille, kapellimestareille ja orkestereiden ohjaajille mukava yhteinen muisto. Oli 
myös todella merkittävää, että näin suuri tapahtuma pystyttiin toteuttamaan tänä haasteellisena aikana. Iso kiitos vielä 
kaikille osallistuneille! Lisäksi kiitokset Sorsapuistosalin lavajärjestelyitä hoitaneille, erityisesti salivastaavana toimineelle 
Otto Toivoselle.

Teksti: Soila Takanen
Kuvat: Ville Hautakangas, Markku Uusitalo

´Puhallinorkesteri Mansetti esitti iloisen musiikkisadun Bremenin soittoniekat. Kuvassa etualalla orkesteria 
johtanut Soila Takanen ja sadun toisena kertojana toiminut Katriina Hokkanen.

Kaikki mukaan! – puhallinorkestereiden onnistunutta yhteistyötä Tampereella
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Puhallinorkesterissa soittaminen on harrastus, jonka toimintaan koronatilanne on vaikuttanut todella paljon.

Hämeenkyröläisen Puhallican kapellimestarin  Marita  Rantamäen mukaan keväällä 2020 jouduttiin ensimmäistä kertaa 
koskaan perumaan esityksiä. Ja juuri tuolloin oli isot suunnitelmat: esiintyminen kansalaisopiston näytelmäprojektissa ja 
konsertti. Sen jälkeen onkin jouduttu elämään lyhyellä tähtäimellä tilannetta koko ajan tarkkaillen.

Esimerkiksi kevään 2020 sulkutilan aikana pidettiin vain yksilösoittotunteja etäyhteydellä opettajaan, ja 
orkesteriharjoitukset olivat tauolla. Klarinettia soittavan Elli Rinteen ja trumpettiporukkaan kuuluvan Taavi Tulosen 
soitto- ja orkesteriharrastus oli ehtinyt koronarajoitusten tullessa kestää vain puoli vuotta.
– Ei etäopetus kovin kivaa ollut, ja se oli vähän vaikeampaakin, Tulonen kertoo.

Rinnettäkään ei etäopetus oikein innostanut: – En kuitenkaan halunnut lopettaa, kun tiesin, että vielä päästään takaisin 
soittamaan yhdessä.

Jo pitempään Puhallicassa mukana ollut huilua soittava Aino Mäkinen ei liioin tykännyt etäopetuksesta. – Motivaatio 
meni alas, kun ei päässyt näkemään omaa soitonopettajaa eikä orkesterikavereita. Ei oikein tullut sellaista tunnetta että 
pitäisi harjoitella, ja tuli soitettua paljon vähemmän, hän kertoo.

Niin kapellimestari kuin nuoret soittajatkin painottavat, että orkesterissa soittamisessa hienoa on nimenomaan muiden 
kanssa yhteistyön tekeminen.
– Olen tutustunut uusiin ihmisin ja saanut läheisiä ystäviä. Saadaan näyttää muillekin, että me olemme tällainen porukka, 
Mäkinen sanoo.

Suomen puhallinorkesteriliiton hallituksessa vaikuttavan Rantamäen mukaan valtakunnallisestikin koronalla on ollut se 
ikävä vaikutus, että soittajia on pudonnut harrastuksen parista pois. Joidenkin orkestereiden toiminta on jopa hiipunut 
kokonaan. Puhallicalla ei tätä vaaraa sentään ole, vaikka heti keväällä 2020 jäi pois juuri aloittaneita soittajia.

Uusien soittajien rekrytointiin puolestaan on tuonut hankaluutta se, että orkesteria ja eri soittimia ei ole päästy 
esittelemään kouluille. – Viime syksynä aloitti hyvin pieni aloittavien soittajien D-orkesteri, mutta vuodenvaihteen jälkeen 
olemme odotelleet paria soittajaa lisää. B-orkesteri voi hyvin. Mukana on myös aikuisia, esimerkiksi entisiä 
puhallicalaisia ja soittajien vanhempia, ja soittajia on noin 25,  Rantamäki  kertoo.

Vuonna 2020 esiintymään ei päästy lainkaan. Viime vuonna päästiin taas harjoittelemaan ja esiintymäänkin, mutta 
esimerkiksi sote-kohteissa ei ole voitu vierailla eikä soittajia ole kutsuttu yhdistysten tilaisuuksiin. – Orkesterille on iso 
asia, että saadaan harjoitella yhdessä, soittaa ja esiintyä. On ollut turhauttavaa, kun esityksiä on jouduttu perumaan,  
Rantamäki  sanoo.

Jonkin verran on pitänyt myös ottaa takapakkia siinä, minkätasoisia kappaleita otetaan harjoiteltaviksi. Tähän vaikutti 
myös se, että parempitasoiseen B-orkesteriin otettiin viime syksynä mukaan jo pari vuotta soittaneita. – Keväällä 
pääsimme taas harjoittelemaan ja toivottavasti esiintymäänkin, ja uutta musiikkiakin minulla on mielessä.

Eri soittimilla on oma viehätyksensä

Hämeenkyröläisen puhallinorkesteri Puhallican 
nuoret soittajat kertovat, mikä omassa soittimessa 
heitä kiehtoo. – Kaverin isosisko soitti huilua, ja sen 
takia halusin myös aloittaa huilunsoiton ja tykkään 
siitä tosi paljon, Aino Mäkinen kertoo.

Elli  Rinne  kiinnostui klarinetista, kun koululle tultiin 
aikoinaan esittelemään Puhallicaa ja orkesterin 
soittimia. Ennen Puhallicaan tuloa hän harrasti 
soittoa äitinsä kanssa. – Klarinetti oli kaikkein 
vaikein, ja halusin oppia, miten sitä soitetaan. On 
mielenkiintoista, miten sen saa soimaan, hän 
kertoo.

– Ensin olisin halunnut alkaa soittaa 
vetopasuunaa, mutta se oli liian iso, ja aloin 
soittaa trumpettia, Taavi Tulonen kertoo.

Teksti ja kuva: Liisa Raipala

Puhallinorkestereille korona on ollut iso kiusa

Juttu on julkaistu alun perin Seutulehti UutisOivassa, julkaistu UutisOivan luvalla.

Orkesterissa soittamisessa parasta on yhteistyö muiden 
kanssa, tuumaavat hämeenkyröläisessä puhallinorkesteri 
Puhallicassa  soittavat Taavi Tulonen, Elli Rinne ja Aino 
Mäkinen.  Korona-ajan alussa ollut etäopetus ilman yhteisiä 
harjoituksia olikin nuorista soittajista tylsää. 
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Konsertit Raumalla – Vihdoinkin! 
Puhallin- ja koronaterveiset Raumalta! Harjoitusten ja konserttien peruminen on täällä jo tuttua hommaa. Iloksemme 
saimme kuitenkin viime marraskuussa pitää kaksi konserttia, joita oli jouduttu perumaan jo useamman kerran. 

Rauman Soittokunta solistinaan Mikael Konttinen esitti 21.11.2021 Swinging Christmas -konsertin Sinatra-/Nat King 
Cole-/Bublè-hengessä. Täysi Rauma-sali näytti todella nauttivan elävästä musiikista pitkästä aikaa. Pasi-Heikki 
Mikkolan upeat alkuperäisiä kunnioittavat sovitukset saatiin kuntoon harjoitusrajoituksista huolimatta. Toisena solistina 
esiintyi Jere Hämäläinen ja Andrews Sistersin paikkaa hoiti taidolla lauluyhtye Deli. 

27.11.2021 tarvittiinkin jo koronapassit, kun Rauman Poikasoittokunta esitti Queen-konserttinsa. Paikalliset olivat 
onneksemme passinsa hankkineet, koska sali oli taas täynnä. Ensimmäisessä setissä tarjoiltiin brittirockin helmiä, joissa 
solistina oli raumalainen erityisopettaja-rockmuusikko Kalle Valanne. Raine Ampujan Paranoid-sovitus ja Jukka 
Viitasaaren sovitus Led Zeppelinin Black Dogista jytisivät koronapatoutumien takia ehkä vieläkin tanakammin kuin 
normaalisti. 

Toinen setti oli Queen-show, jossa Mercuryna Mercuryn paikalla esiintyi näyttelijä-laulaja Lauri Ketonen. Solistimme ja 
Poikasoittokunta ottivat yleisönsä heti alkutahdeista lähtien. Pasi-Heikki Mikkolan sovitukset toimivat hienosti tässäkin. 
Anne Lehtomäki-Koskinen johti molemmat konsertit, joita on todella kaivattu! Pian näiden konserttien jälkeen tulikin 
taas uusia rajoituksia. Tätä kirjoittaessani tammikuussa aikuisten yhteissoitto on jälleen kielletty.  

Terveyttä ja kärsivällisyyttä soittajille ja orkesterien johtajille ympäri Suomen toivottaa Raumalta Timo Koskinen 
rumpujen takaa. 

Teksti: Timo Koskinen
Kuvat: Simo Juuruskorpi ja Mika Suomi



Kajaanin Puhallinorkesteri juhli kolmea vuosikymmentään kahdella konsertilla marraskuun puolivälissä. 
Kajaanin Kaukametsän saliin kokoontui 13.11.2021 parisataa puhallinmusiikin ystävää kuuntelemaan orkesterin 
ohjelmistoa vuosien varrelta. Suomussalmen liikuntahallissa 14.11.2021 yleisöä oli lähes sata henkilöä.

Kajaanin Puhallinorkesteri ja sen taustayhteisö Kainuun Puhallinmusiikin Ystävät ry perustettiin syksyllä 1991 todelliseen 
tarpeeseen. Puhallinmusiikin harrastaminen oli Kajaanissa pahasti hiipumassa, ja Kainuun musiikkiopisto tarvitsi 
orkesterin, jossa sen opiskelijat pääsisivät harjoittelemaan yhteissoittoa.

Vuonna 2014 orkesteri muuttui entistä tarpeellisemmaksi, kun Puolustusvoimat lopetti Kainuun sotilassoittokunnan, ja 
maakunta jäi kokonaan ilman ammattilaisorkesteria. Harrastajabändejä maakunnassa toki toimi tuolloin ja toimii 
edelleen.

Sibeliusta ensiesiintymisessä

Jo muutama viikko perustamisensa jälkeen orkesteri esiintyi ensimmäisen kapellimestarinsa Juha Piston johdolla 
Kajaanin kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa. Ohjelma oli tietysti tilaisuuden arvoinen, ja ensimmäinen orkesterin 
julkisesti esittämä kappale olikin Jean Sibeliuksen Jääkärimarssi. Samalla teoksella  aloitettiin myös molemmat 
juhlakonsertit, joiden muita säveltäjänimiä olivat esimerkiksi Chick Corea, Jacob de Haan, Michael Babb, Billie Eilish       
O´Connel ja Kirmo Lintinen.

Kajaanin Puhallinorkesteri on paljon muutakin kuin Rauno Lehtisen On hetkellä herkutteleva iso orkesteri. Tulevia 
soittajia koulitaan niin Alkeispuhallinorkesterissa kuin pidemmälle ehtineiden Puolikuussa. Niiden lisäksi soittajajoukoista 
löytyvät myös Kajaanin ja Sotkamon lukioiden Vanhojen tanssit vuosikausia tahdittanut Seitsikko sekä  HH-kvintetti, 
johon päästäkseen soittajan on oltava jo eläkkeellä.

Ison orkesterin kapellimestarina toimii tällä hetkellä Ari Tamminen, joka luotsasi aikoinaan Kainuun sotilassoittokuntaa ja 
joka johtaa myös Kajaanin Mieslaulajia. Alkeispuhallinorkesteria ja Puolikuuta johtaa Riikka Pieviläinen, joka opettaa 
Kainuun musiikkiopistossa klarinettia ja saksofoneja. Pieviläisen johtamat kokoonpanot nousivat lavalle Kajaanissa, 
mutta Suomussalmella heitä ei kuultu, sillä konsertti järjestettiin Isänpäivänä, ja perheen pienimmät saivat viettää sitä 
kotona.

Orkesterissa 25 soittajaa

Kajaanin Puhallinorkesterissa on nykyisin 25 vakituista soittajaa, entisiä ammattimuusikoita, harrastajia ja opiskelijoita. 
Koska orkesterissa on vain yksi pasunisti eikä tällä hetkellä yhtään käyrätorven soittajaa, juhlakonserttiin saatiin apuja 
Kuopion Kalakukko Wind Bandista, josta sointia tukemaan saapui kolme pasunistia ja kaksi käyrätorven soittajaa.

Kuopiolaisten lisäksi mukana oli useita Kajaanista soittokipinän saaneita ja myös ammattilaisiksi hakeutuneita 
muusikoita.

Korona sotki pahasti Kajaanin Puhallinorkesterin toiminnan. Maaliskuuksi 2020 sovittu Sukella orkesteriin -konsertti piti 
perua vain viikko ennen h-hetkeä, perinteinen vappukonsertti jouduttiin siirtämään lokakuuhun, eikä koko kevään aikana 
voitu harjoitella yhdessä. Täksi syksyksi suunniteltu ja kutakuinkin valmiiksi harjoiteltu yhteiskonsertti Kalakukko Wind 
Bandin kanssa jouduttiin siirtämään tulevaan kevääseen. Tarve soittaa elävälle yleisölle olikin valtava.

Kajaanin Puhallinorkesteri juhli kahdella konsertillaKajaanin Puhallinorkesteri juhli kahdella konsertilla

Kajaanin Puhallinorkesteri kokoontui 30-vuotisjuhlakuvaan harjoitussaliinsa Kaukametsän saliin. 
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SPOL:n merkkejä ansioituneille

Koska orkesterin taustayhteisö täytti 30 vuotta, Kajaanin juhlakonsertissa jaettiin muutamia tunnustuksia. Suomen 
Puhallinorkesteriliiton  kultaisen merkin ja kunniakirjan 30-vuotisesta puhallinsoittoharrastuksesta saivat Kainuun 
sotilassoittokunnan evp saksofonisti ja pitkäaikainen Kajaanin puhallinorkesterin jäsen Keijo Honkanen, Kainuun 
sotilassoittokunnan evp trumpetisti ja pitkäaikainen Kajaanin puhallinorkesterin jäsen Jari Kärkkäinen ja Kajaanin lukion 
musiikin lehtori ja pitkäaikainen Kajaanin puhallinorkesterin jäsen Hannu Backman.

Hopeisen merkin kunniakirjoineen 20-vuotisesta harrastamisesta saivat klarinetisti ja saksofonisti Riikka Pieviläinen, 
tuubisti Markus Autio, lyömäsoittaja Heikki Hyvönen, trumpetisti Jesse-Joonas Kemppainen ja huilisti ja oboisti Imke 
Höfling.

Orkesterin perustajajäsenistä konsertteihin osallistuivat tuubisti Heikki Pulli, fagotisti Pekka Räisänen ja trumpetisti ja 
yhdistyksen tämänhetkinen puheenjohtaja Ilpo Kemppainen.

Juhlakonserttien lisäksi yhdistys julkaisi 50-sivuisen Todelliseen tarpeeseen -nimisen juhlakirjasen, jossa tarkastellaan 
orkesterin merkitystä Kajaanin ja Kainuun kulttuurielämässä. Kirjasen kirjoitti orkesterin klarinetisti Seppo Turunen.

Teksti: Seppo Turunen
Kuva: Risto Mäläskä

Seppo Turunen: 

Todelliseen tarpeeseen – Kainuun 
Puhallinmusiikin Ystävät ry 30 
vuotta

Toimittaja ja Kajaanin Puhallinorkesterin klarinetisti 
Seppo Turunen on kirjoittanut noin 50-sivuisen 
kirjasen Todelliseen tarpeeseen, jossa hän kertoo 
paikallisen puhallinorkesterin vaiheista. Kirjasen nimi 
viittaa paitsi tarpeeseen juhlistaa orkesterin 30 
vuoden taivalta, ennen kaikkea siihen, kuinka 
puhallinorkesterin perustaminen Kajaaniin oli 
aikanaan merkittävä teko ja kuinka orkesterin 
tärkeys on vuosien aikana vain korostunut 
maakunnassa, jossa ei ole ainuttakaan 
ammattiorkesteria.

Kirjoittajan toimittajatausta näkyy siinä, että tätä A5-
kokoista kirjasta lukiessa ei koe lukevansa 
historiikkia vaan pikemminkin pitkää lehtiartikkelia. 
Teksti on hyvin kansantajuista, eikä opuksesta löydy 
lähdeluetteloa. Lähteinä on käytetty lähinnä 
orkesterin leikekirjaa, ja siitä syystä leipäteksti on 
pitkälti orkesterin eri esiintymisten kuvailua. Tarkkoja 
faktatietoja on suoraan niukalti, toki eri 
lauseyhteyksistä niitä on löydettävissä. Joitakin 
haastatteluja hän on myös tehnyt kirjasta varten. 
Ääneen ovat pääseet Juha Pisto, Eeva-Maria 
Nivalainen, Peetu Karjalainen, Ilpo Kemppainen, 
Ari Tamminen ja Riikka Pieviläinen. Heidän 
osuuksien otsikoinneista sai aluksi käsityksen, että 
edellä mainitut henkilöt ovat kirjoittaneet kukin oman 
artikkelin, mutta tekstistä kuitenkin käy ilmi tekstien 
olevan Turusen käsialaa.

On äärimmäisen hienoa, että dokumentoidaan 
orkesterin toimintaa kirjalliseen muotoon jälkipolvien 
luettavaksi. Tarkkuutta kuitenkin aina tarvitaan, jotta esimerkiksi kaikki nimet ovat oikein. Tällä kertaa uuden muodon 
nimestään ovat saaneet ainakin Tomi Väisänen (“Toni”), Sauli Orbinski (“Sakari”) ja Timo Forsström (“Forsblom”). 
Kirjasen lopussa on lisäksi matrikkelinomaisesti kuvat ja perustiedot Kajaanin Puhallinorkesterin soittajista vuonna 2021.

Teksti: Anu Koskinen

Kajaanin Puhallinorkesteri juhli kahdella konsertilla
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Kantaesitys Hämeenkylän kirkossa 5.12.2021
Helsingin Palokunnan Soittokunta

Koronan ensimmäisen aallon suljettua yhteiskunnan 
minulle tuli yllättäen paljon tyhjää aikaa viettää 
sävellys- ja sovituskammiossani, joten aloin luoda 
uutta musiikkia. Parvekkeelleni kuuluu hyvin 
Einojuhani Rautavaaran säveltämä Hämeenkylän 
kirkon kirkonkellojen kaunis melodia. Melodian 
innoittamana sävelsin siitä oman teoksen. Sen 
ympärille syntyi lisää musiikkia, ja niistä alkoikin 
muodostua kokonaisuus erilaisia tunnelmia. Teoksilta 
puuttui edelleen nimi. Selailtuani työpöydälläni 
lojuvaa musiikkisanakirjaa, katseeni osui sanaan 
Messu. Koska teokseni on tarkoitettu esitettäväksi 
kirkossa, nimesin niitä katolisen kirkon messun 
harvinaisempien osien mukaan.

Kvartaalin kantaesityksiä 
Esko Heikkinen: Tunnelmia – Sacred Music for Symphonic Wind Orchestra
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Trumpetisti, sovittaja, säveltäjä ja kapellimestari Esko Heikkinen (s. 1953) on musiikin laaja-alainen ammattilainen, joka 
on toiminut useissa merkittävissä tehtävissä ja saanut niistä kansainvälistäkin tunnustusta.

Esko Heikkinen aloitti trumpetinsoiton Outokummun puhallinorkesterissa Valtteri Kalisen opastuksella ja sai 
ensimmäisen kontaktin kevyeen musiikkiin tanssikeikoilla isänsä Unto Heikkisen kanssa. Ammattimainen opiskelu alkoi 
Kontiorannan varuskuntasoittokunnassa soitto-oppilaana vuonna 1970 ja jatkui 1973 Helsingissä Sibelius-Akatemiassa 
sotilasmusiikkilinjalla, jossa hän suoritti sotilasmusiikkitutkinnon.

Esko toimi trumpetin äänenjohtajana Helsingin varuskuntasoittokunnassa (nykyisin Kaartin soittokunta) vuosina 1975–
1983. Heikkinen liittyi UMO Jazz Orchestran riveihin vuonna 1976, missä hän toimi lead-trumpetistina / 
konserttimestarina vuoteen 2002. UMO kiinnityksen myötä Esko Heikkisestä kehittyi myös kansainvälisesti tunnustettu 
lead-trumpetisti.

Hän on toiminut kapellimestarina Helsingin Työväenyhdistyksen soittokunnassa ja Bygga Big Bandissa 1990–1995 sekä 
Helsingin Poliisisoittokunnassa 2002–2012. Nykyisin Esko johtaa Helsingin Palokunnan Soittokuntaa, Tapiola Big Bandiä 
sekä Viihdeorkesteri Haavekuvaa.

Esko Heikkinen on myös kysytty puhallinorkesterikouluttaja. Hän on merkittävästi uudistanut suomalaista 
puhallinorkesterimusiikkia lukuisilla nerokkailla sovituksillaan sekä mielenkiintoisilla sävellyksillään. Sovituksia 
puhallinorkesterille Esko on tehnyt useita satoja. Hän on myös tehnyt merkittävän uran studiomuusikkona. Musiikkiraitoja 
hänelle on kertynyt yli tuhat kappaletta. Myös TV- ja radio-ohjelmissa hän on esiintynyt runsaasti.

Esko Heikkinen on kirjoittanut kansainvälistäkin tunnustusta saaneen vaskisoittimien oppikirjan Brass Chops Manual 
(Turvat kuntoon).

Kvartaalin kantaesityksiä 
Esko Heikkinen: Tunnelmia – Sacred Music for Symphonic Wind Orchestra
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Teoksen kantaesitys oli Pirkanmaan musiikkiopiston 50-vuotisjuhlassa 3.11.2021 (siirtyi edelliseltä vuodelta). Pirkanmaan 
musiikkiopiston klarinettiyhtyeen kapellimestarina esityksessä toimi Anna-Leena Lumme.

Kappale on pienimuotoinen matka hämärästä valoisampiin tunnelmiin, ja se yhdistää eräänlaista nykymusiikki-ilmaisua 
sekä jazzmaista estetiikkaa tekijän mielestä kaikenikäisille soittajille sopivalla tavalla.

Muusikko, säveltäjä ja pedagogi (PMO) Petri Nieminen on toiminut teatterimuusikkona vuodesta 1985 alkaen. Hän on 
tehnyt elokuva- ja teatterisävellyksiä, konserttimusiikkia sekä kaksi jazz-albumia. Vuonna 2022 on tulossa lisäksi  
kamarimusiikkilevy Alba-levymerkille.

Teksti: Petri Nieminen
Kuvat: Mari Perkiö ja Ville hautakangas

Kvartaalin kantaesityksiä 
Petri Nieminen: Hope Catcher for Clarinet Ensemble



Saku Järvinen:

– Sävelsin juhlafanfaarin juhlistamaan Pirkanmaan musiikkiopiston (PMO) 50-vuotista 
taivalta. Teos on sävelletty vaskiyhtyeelle tilaa hyödyntäen: yhtyeen ydinryhmä soittaa 
kuulokuvassa keskellä, ja kuulijan vasemmalla ja oikealla puolella soittavat pienemmät 
ryhmät lisäävät teokseen omat kommenttinsa ja kaikunsa.

Fanfaarin aloittava motiivi koostuu puolinuotista, kahdeksasosatriolista ja kokonuotista. 
Silmiä siristämällä ja ripauksella hyvää tahtoa voi nähdä näiden nuottien hahmoissa kirjaimet 
P, M ja O. Reilun minuutin mittaisessa teoksessa keskiryhmän jämäkkää aloitusta seuraa 
sivuilta eteerisempi jakso, johon ydinryhmä vähitellen liittyy, ja koko yhtye vie fanfaarin 
riemukkaaseen loppuun. Teos on Pirkanmaan musiikkiopiston tilaus.

MuM Saku Järvinen (s.1977) toimii Pirkanmaan musiikkiopiston rytmimusiikkilinjan 
pianonsoiton lehtorina ja PMO Big Bandin johtajana. Hänellä on myös monipuolinen 
työhistoria esiintyvänä muusikkona, säveltäjänä ja sovittajana. Pääsoittimensa pianon ohella 
hänellä on myös vahva puhallinorkesteritausta: ensin saksofonistina ja lyömäsoittajana 
Ikaalisten Nuoriso-orkesterissa kouluikäisenä, sittemmin varusmiessoittajana Satakunnan 
sotilassoittokunnassa ja monivuotisena kouluttajana STM:n puhallinleireillä. 
Puhallinsävellyksiä ja -sovituksia on kertynyt useita kymmeniä 2010-luvulta alkaen.

Kuvat: Minna Leinonen ja Mari Perkiö 

Kvartaalin kantaesityksiä - Saku Järvinen: Juhlafanfaari
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Kantaesitys oli 3.11.2021 Tampereen Raatihuoneella,

PMO:n vaskiyhtyetä johti Tanja Karjalainen
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Teoksen kantaesityksen piti olla Pirkanmaan musiikkiopiston 50-vuotisjuhlassa jo 
syksyllä 2020, mutta koronan takia esitys siirtyi. Loppujen lopuksi se soitettiin V 
valtakunnallisilla musiikkikasvatuspäivillä FiSME-tapahtumassa Tampere-talon 
Sorsapuisto-salin eteisessä 19.11.2021 Reetta Sipilän taiten treenauttamana ja 
johtamana.

A String of Winds yhdistelee nimensä mukaisesti jousisoittimet ja puhallinsoittimet 
ja kutoo ne yhteen suurella lyömäsoittimistolla. Teoksen voi esittää myös ilman 
jousisektiota. Kautta koko teoksen kulkeva ostinatokuvio kiertää soitinryhmiä, ja 
solistinen vastuu vaihtelee. Haastavinta koko keitoksessa on trumpetin 
avausfanfaari. ASoW:n julkaisee nuottina Yhdysvalloissa Leading Tones Music.

Säveltäjä ja muusikko Jukka Viitasaari on säilynyt hengissä musiikillaan 
vuodesta 2005 lähtien. Hän SPOL:n ja WASBE:n hallitusten jäsen sekä FinnBand 
ry:n toiminnanjohtaja. Yhdysvalloissa hänellä on kuusi nuottikustantajaa, ja siellä 
teoksia on julkaistu tähän mennessä yli 20.

Teksti: Jukka Viitasaari
Kuvat: Mychelle Design ja Jukka Viitasaari

Kvartaalin kantaesityksiä 
Jukka Viitasaari: A String of Winds



Trifonia on kolmiosainen fanfaarisarja 
viidelle trumpetille ja patarummuille. Teos 
on Lapin sotilassoittokunnan tilaus, ja se 
sai kantaesityksensä Rovaniemen 
Korundista lähetetyssä 
verkkostriimauksessa 31.1.2022.

Pasi Lyytikäinen: Trifonian sävellystyön 
alussa tein kolme päätöstä: halusin, että 
teosta olisi hauska säveltää, mukava 
esittää ja miellyttävää kuunnella. Viime 
vuosina sävelletyt teokseni ovat liikkuneet 
hyvin erilaisissa mielenmaisemissa. 
Kamariorkesterisarjani Siinto vuodelta 
2017 sai innoituksensa pohjalaisista 
maisemista, Tampere Biennalen tilaus 
Taival puolestaan Tiilikkajärveltä Pohjois-
Savosta. Maritza Nunezin librettoon 
säveltämäni monologiooppera Eva 
Braunin esittämätön nauha ammensi 
puolestaan groteskilla tavalla 
saksalaisesta musiikkitraditiosta.

Trifonian ensimmäisen osan musiikissa 
voi kuulla brittiläisen vaskimusiikin kaikuja,  
toinen osa vie ajatukset saksalaiseen
myöhäisromantiikkaan, kun taas viimeisen 
osan musiikillinen ilme muistuttaa 1930–
40 -lukujen uusklassismia. Nämä 
keskenään erilaiset musiikilliset ajatukset 
yhdistin Lapista, vaellusreissusta 
Koilliskairaan ja näkyyn revontulien 
hehkusta. Trifonian osien nimet 
muodostavat lauseen: Leimuten hehkuvat 
revontulet.

Säveltäjä Pasi Lyytikäisen parinkymmenen vuoden aikana syntynyt 
sävellystuotanto on laaja-alainen. Se sisältää teoksia lauluista 
oopperoihin ja kamarimusiikista sinfoniaan. Hän aloitti uransa 
modernistina, mutta sittemmin tuotantoon on tullut piirteitä 
klassisromanttisesta ilmaisusta esitystaiteeseen saakka. Lyytikäisen 
teoksia on esitetty ympäri maailmaa, muun muassa Pariisissa, 
Venetsiassa, Moskovassa, Shanghaissa, Berliinissä, Tokiossa ja 
Madridissa. Hänen kansainvälinen uransa säveltäjänä alkoi vuonna 
2002 kilpailuvoitolla Tong Piano Duet -sävellyskilpailussa Lontoossa.

Lyytikäinen opiskeli huilunsoittoa Rainer Risbergin johdolla Lahdessa 
viimeisellä nelivuotisella sotilassoittajakurssilla valmistuen vuonna 
1995 ja aloittaen opinnot armeijan harmaissa jo viisitoistavuotiaana. 
Hän valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2005 
pääaineena sävellys. Tällä hetkellä hän valmistelee Sibelius-
Akatemiassa taiteellista musiikin tohtorin tutkintoa.

Kvartaalin kantaesityksiä - Pasi Lyytikäinen: Trifonia

Kuvat: Lapin sotilassoittokunta 
ja Lauri Mannermaa
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Merikarvian puhallinorkesteri juhli 30-vuotista taivaltaan juhlakonsertin merkeissä. 
Pitkästä aikaa puhallinmusiikkia saatiin Merikarvialla kuulla ja soittaa ihan livenä 
ja paikan päällä. Konsertin teemana oli "Kaikkien aikojen biisit". Yesterday ja 
Downtown -kappaleissa solistina toimi Jukka Storberg. Konsertissa 
muistettiin pitkään orkesterin ja muutoinkin puhallinmusiikin parissa ansiokkaasti 
ja innolla mukana olleita.

Kuvassa vasemmalta SPOL:n hopeisella ansiomerkillä palkitut Satu Nikaniemi ja 
Jaana Kuuskeri-Laukka sekä pronssisen ansiomerkin saaneet Maria 
Karjanlahti, Jaakko Karjanlahti ja Anniina Mansikka. Kuvasta puuttuu Lauri 
Karjanlahti. 

Teksti: Petri Tähkänen
Kuvat: Noora-Mari Iisakkala

Merikarvian puhallinorkesteri 30 vuotta

Ansiomerkkejä jakamassa Mariia Jokimäki-Tähkänen ja mikin varressa Petri Tähkänen. 39 



Vuosisatojen 1800–1900 vaihtumisen aikoihin suuntautui Etelä-Pohjanmaalta varsin voimakas väestönmuutto 
Kalajokilaaksoon, varsinkin Nivalaan. Muuttajien joukossa oli myös lapualainen maanviljelijä Emil Lundqvist (myöh. 
Veikkola) perheineen. Veikkola oli soittanut aiemmin Lapuan torvisoittokunnassa. Puuhakkaana miehenä hän ryhtyi 
puuhaamaan uudelle paikkakunnalleen soittokuntaa. Hän saikin kootuksi ammattikunnaltaan varsin mielenkiintoisen 
seitsikon: nahkuri, opettaja, kauppias, rokottaja, tuomarinkirjuri, kauppa-apulainen ja maanviljelijä Veikkola itse. 
Muutaman vuoden kuluttua ryhmä jäi vajaaksi muuttoliikkeen vuoksi. Veikkola ei lannistunut, vaan ryhtyi puuhaamaan 
vapaaksi jääneille soittimille soittajia nyt kotikylälleen, Maliskylälle. Näin Veikkola tuli antaneeksi alkutahdit kahdelle 
soittokunnalle, Maliskylän ja Nivalan torvisoittokunnille. Molemmat soittokunnat toimivat itsenäisinä ryhminä väliin 
yhteistyötä tehden noin sadan vuoden ajan aina vuoteen 1993 saakka, jolloin orkesterit yhdistyivät Nivalan 
Puhallinorkesteriksi. Näinpä orkesterilla on vaalittavanaan paikkakunnan 130-vuotinen soiton perinne, on juhlan aika.

Tummia koronapilviä uhmaten käytiin loppukesästä alkaen ohjelman harjoitteluun väliin pandemiaohjeissa pujotellen. 
Vielä viikkoa ennen juhlapäivää 28.11.2021 oli jännitettävä, voitaisiinko tilaisuus järjestää. Onnistuihan se lopulta 
tarmokkaan vahtimestarimme Esko Hantulan toimiessa passintarkastajana. Juhlan ohjelmisto rakentui ajatuksella 
“musiikkia vuosien varrelta”. Kapellimestareiksi pyysimme orkesteria aiemmin johtaneita kippareita. Myös soittajistoon 
saatiin juhlavaa vahvistusta orkesterissa aiemmin soittaneista taitajista. Ohjelman erikoisuus oli ensiesityksensä saanut 
elämäntarinakappale, Elina Jääskelän sävellys Polulla. Sen toteutuksessa oli mukana myös Jokilaakson jouset 
-orkesteri. Piano-osuuden soitti säveltäjä itse.

Nivalan Puhallinorkesteri toimii myös Jokilaaksojen Musiikkiopiston oppilasorkesterina. Niinpä opiston rehtori Heidi 
Veikkola sai tehtäväkseen ansiomerkkien jakamisen. Suomen Puhallinorkesteriliiton hopeisen ansiomerkin saivat 
soittajat Paavo Jyrkkä ja Jarmo Hintsala sekä kultaisen ansiomerkin soittajat Jarno Hilonen, Janne Nietula ja 
kapellimestari Mari Kaasinen-Annanperä.

Koronarajoituksista huolimatta konserttiin Nivalan nuorisoseurantalo Rientolaan saapui kiitettävästi kuulijoita, jotka 
ilmeisesti olivat kuulemaansa tyytyväisiä, koska palaute on ollut mieluista kuultavaa. Niin tärkeää kuin onkin yhdessä 
tekemisen ja soittamisen riemu, melkein yli sen käy musiikin ystävien, entisten soittokavereiden ja kipparien tapaaminen. 
Leppoisan aikataulun ja väliajan myötä tälle sakramentille oli oivallinen tilaisuus. Jäämme uutta odottelemaan. 
Tähtäimessä siintää maaliskuun seitsikkokisa, Kiksaus.

Teksti: Juhani Latvala
Kuvat: Kaija Vähäsöyrinki

NIVALAN PUHALLINORKESTERIN 

130-VUOTISJUHLAKONSERTTI

Opiston rehtori Heidi Veikkola jakamassa kukkia, 
kapellimestarit Mari Kaasinen-Annanperä,  
Juhani Latvala, Antti Näpänkangas ja Pasi Ojala. Lisäksi 
orkesteria johti pikkukuvasta löytyvä Simo Saastamoinen.

Seitsikko: vas. Janne Nietula, Erkki Nivala, Timo 
Pihlajamaa, Juhani Latvala, Ilkka Pihlajamaa, 
Jarmo Hintsala ja Jarno Hilonen.

Mari Kaasinen-Annanperä johtaa Nivalan puhallinorkesteria.
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Huittisten Hullu Puhallus on valtakunnallinen puhallintapahtuma, joka koostui tänä vuonna Kisailusta ja 
Kuunnelmuksesta. Jo tapahtumaa suunniteltaessa pohdittiin, kuinka tapahtuma järjestetään haasteista 
huolimatta, ja tapahtuma järjestettiin tänä keväänä ajan henkeen sopivasti poikkeuksellisesti hybridimallisena.

Kisailu Huittisissa

Kisailu kisattiin Huittisissa 5.–6.2.2022. Videoiden perusteella 71 osallistujasta kutsuttiin Huittisiin 24 lahjakasta muusikon 
alkua pianisteineen kolmeen eri sarjaan. Kisailijoita oli ympäri Suomen aina Rovaniemeltä ja Kuusamosta eteläiseen 
Suomeen asti. Viidennen kerran järjestetty Kisailu pohjautuu aikaisemmin järjestettyihin Jukka Perko 
-saksofonikilpailuihin.

Tapahtuman isä, saksofonisti Jukka Perko toimi itseoikeutetusti Kisailu-tuomariston puheenjohtajana eli päähulluna. 
Muita tuomareita olivat huilisti Elina Raijas, säveltäjä-tuubisti Juha Pisto ja käyrätorvisti Tero Toivonen. Tuomariston 
punaisena lankana arvioinnissa ei ollut pelkkä oikein soitto, vaan kisailijoita palkittiin muun muassa lavasäteilystä, 
maagisuudesta ja rohkeudesta. Jokaista kisailijaa arvioitiin soittimen idiomaattisista lähtökohdista esiintymiskokonaisuus 
huomioon ottaen. Kisailu oli tasainen ja korkeatasoinen, ja eri soittimet olivat kohtuullisen monipuolisesti edustettuna. 

Kisailemista oli kaivattu todella paljon, varsinkin kun Kisailua jouduttiin siirtämään vuodesta 2021. Useat tapahtumassa 
oppilaidensa mukana olleet arvostetut pedagogit ja kisailutuomaristo kiittelivät rohkeudesta järjestää tapahtuma, ja 
lisäksi he korostivat aidon kohtaamisen ja Kisailuun asetettujen tavoitteiden tärkeyttä tässä vaikeassa ajassa. Kisailun 
striimaukset ovat edelleen nähtävissä www.hullupuhallus.fi -osoitteessa.

Kuunnelmus tapahtuu internetissä

Kuunnelmus järjestetään 
videokuunnelmuksena, jossa on mukana noin 
80 esitystä. Suoraan Kuunnelmukseen 
ilmoittautuneiden lisäksi videoillaan saavat 
osallistua kisailukutsua vaille jääneet kisailijat. 
Esitykset julkaistaan tapahtuman internetsivujen 
kautta maaliskuun alusta alkaen, ja ne ovat 
siellä katsottavissa kesään asti. 
Kuunnelmuksessa on mukana kaikenikäisiä 
soittajia, ja esityksiä on sooloista orkestereihin.

Kuunnelmusraadissa puhetta johtaa etänä 
rehtori-trumpetisti-kapellimestari Peter Roos, ja 
kumppaneina raadissa ovat trumpetisti Lotte 
Nyberg, kapellimestari-klarinetisti Inka 
Puhakka sekä kapellimestari-oboisti Dimas 
Ruiz-Santos. Raati antaa palautetta 
osallistujille, ja kuten Kisailussa, myös 
Videokuunnelmuksessa raadin tärkein tehtävä 
on huomioida osallistujia positiivisin ja 
rakentavin kommentein.

Huittisten Hullu Puhallus 2022: Kisailemista on kaivattu

Huittisten Hullu Puhallus 2022: Kisailemista on kaivattu

A-sarjan finalistit palkintosijoittain voittajasta alkaen: saksofonisti Nelma Passinen 1. sija  (oik.), klarinetistit 
Sonja Käkelä ja Esko Eteläpää 2. sija, 3. sijaa ei jaettu. Saksofonisti-nokkahuilisti Pietari Halme palkittiin 
monipuolisena instrumentalistina ja huilu-piano-trio Doppler-ilmiö (vas.) sai “Arri-satasen” nuottihankintoihin. 

B-sarjassa voiton vei huilisti Olli-Pekka Pulkkanen (oik.), 
toiseksi ylsi Eveliina Eloranta ja kolmossijan sai käyrätorvisti 
Elsa Toijonen, joka sai myös erityismaininnan KISS-medleyn 
sovittamisesta ja esittämisestä Hullun Puhalluksen henkeen. 
Trumpetisti Mette Passi (ei kuvassa) sai kannustus-
palkinnnon.
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Huittisten kaupunki järjestää tapahtuman Alfred 
Kordelinin säätiön Huittisten rahaston tuella, ja 
päävastuun tapahtuman tuottamisesta kantaa 
Huittisten musiikkiopisto. Mukana 
järjestelytoimikunnassa ovat olleet tuottajana 
Juuso Wallin ja musiikkiopiston henkilökunnasta 
Petri Vainiotalo (2022), Jarkko Aaltonen (2021) 
ja Hanna-Mari Lehtonen.

Teksti: Hanna-Mari Lehtonen
Kuvat: Hullu Puhallus / Joona Nieminen.

Kisailutuomaristossa olivat Jukka Perko, 
Elina Raijas  Tero Toivonen ja Juha Pisto.

Kisailun tulokset

A-sarja vuosina 2002–2005 syntyneet: 1 sija: Nelma Passinen, saksofoni 1 000 € (lahjakortti Joonatan Rautiolan 
soittotunnille 100 €). Jaettu 2. sija: Sonja Käkelä, klarinetti 600 € (erityispalkinto kipinöivästä Stamitzista 150 €) ja Esko 
Eteläpää, klarinetti 600 € (erityispalkinto maagisesta Seiberin tulkinnasta 150 €). 3. sija: ei jaettu. Erityispalkinto 
monipuoliselle instrumentalistille 250 €: Pietari Halme, saksofoni ja nokkahuilu. Arri-satanen nuottihankintoihin 100 €: 
Doppler-ilmiö. 

B-sarja vuosina 2006–2008 syntyneet: 1. sija: Olli-Pekka Pulkkanen, huilu 700 €. 2. sija: Eveliina Eloranta, huilu 500 
€ (erityispalkinto lavasäteilystä 50 €). 3. sija: Elsa Toijonen, käyrätorvi 400 € (KISS-medleyn sovittamisesta ja 
esittämisestä Hullun Puhalluksen henkeen 50 €) Tuomariston kannustuspalkinto 100 €: Mette Passi, trumpetti. 

C-sarja vuosina 2009 tai myöhemmin syntyneet: 1. sija: Einari Järvinen, tuuba 500 €. Jaettu 2. sija: Seela Latonen, 
huilu 200 € (kunniamaininta parhaasta modernin musiikin esityksestä 50 €) ja Klaara Kuitunen, huilu 200 €.
3. sija: Reima Niemelä, oboe 150 €, kannustuspalkinto valoisasta lavaesiintymisestä 50 €. Tuomariston erityispalkinto 
parhaasta oman improvisaation esityksestä 100 €: Trio Revontulet.

Huittisten Hullu Puhallus 2022: Kisailemista on kaivattu

C-sarjassa kovimmin tykitti tuubisti Einari Järvinen (oik.), kakkossijalle kamppailivat huilistit Seela Latonen ja 
Klaara Kuitunen, ja kolmoseksi tiensä hurmasi oboisti Reima Niemelä. Tuomariston erityispalkinnon parhaasta 
oman improvisaation esityksestä sai huilisteista koostuva Trio Revontulet. 
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Vaskisoiton opetusta käsittelevä kirjasarja on saanut 
täydennystä Käyrätorvikirja 1:n ilmestyttyä. Kuinka se syntyi, 
näin tekijät kertovat:

Kari Karjalainen: 

Käyrätorvikirja 1 on jatkoa aiemmin ilmestyneille vaskisoiton 
opetusta käsitteleville oppikirjoille. Idea tähän 10 vuotta 
kestäneelle projektille syttyi joskus viime vuosituhannella 
1990-luvulla kuultuani ajatuksen, että jokaisen pitäisi kirjoittaa 
paperille tietonsa asiasta, jonka osaa. Näin jäisi  jälkipolville 
perintönä valtava määrä käytännössä opittuja asioita. 

Käyrätorvikirjan kirjoittaminen yhdessä Jouni Suurosen 
kanssa osoittautui erittäin  mielenkiintoiseksi – onhan Jouni 
tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran niin opettajana kuin 
muusikkona. Soittimena käyrätorvi poikkeaa muista 
vaskisoittimista pitkän putkensa ja laajan käyttökelpoisen 
ambituksensa ansiosta. Samalla se tuo mukanaan ongelmia, 
joiden ratkominen tuo lisää haasteita  opettajalle.  

Vaskisoittimien toimintaperiaate on varsin samankaltainen, 
joten yhteistyössä eri soittimien  asiantuntijoiden kanssa olen 
saanut kirjoitettua jokaiselle vaskisoittimelle oman 
suomenkielisen  oppikirjansa, joissa lähdetään aivan alkeista. 
Alkuopetus on asia, jossa tehdään ne suurimmat  
onnistumiset ja ikävä kyllä, myös epäonnistumiset. Kirjojen 
tarkoitus on luoda maaperää tuleville  vaskisoiton opetusta 
käsitteleville oppikirjoille, jotka vievät yhteistä asiaamme 
eteenpäin. 

Jouni Suuronen: 

Minun ja Kari Karjalaisen suhde lähti siitä, että 
tyttärensä Tanja tuli kollegaksi Pirkanmaan 
musiikkiopistoon Tampereelle. Tanja oli hyvin innostunut 
jakamaan isältään oppimiaan intonaatio-oppeja, ja hän 
opetti minulle sitä hommaa lyhyen oppimäärän. Kun näin, 
mitä positiivista vaikutusta sillä oli oppilailleni kiinnostuin 
lähtemään Karin intonaatiokurssille Lahteen. Kurssin 
lähestyessä Kari soitti ja kysyi, tulisinko hänen sekä 
tyttärien kanssa treenaamaan kurssin esimerkkiteoksia 
vaskikvartetilla. Siitä muodostuikin varsin opintäyteinen 
viikonloppu, jonka aikana suhteemme Karin kanssa lähti 
kehittymään. Sittemmin olen oppinut, että kun Karille 
vastaa kyllä, alkaa tapahtua eikä työtä saa pelätä. 
Korkeintaan voi kunnioittaa tavoitetta.
Pian kurssin jälkeen hän soitti minulle ja kysyi, lähdenkö 
mukaan tekemään Käyrätorvikirjaa. Siitä on nyt 10 vuotta 
aikaa. Vastasin hyvin innokkaasti kyllä, mutta sitten 
urakan todellisuuden paljastuessa mietin, onko tätä 
järkeä tehdä, koska esimerkiksi Karin Trumpettikirjat ovat 
hyvin yleispäteviä vaskioppaita soittimesta riippumatta.

Kymmenen  vuoden pohtimisen ja hahmottelujen aikana 
(milloin taskuista löytyville lapuille, milloin kännykkäin 
muistilappu-appiin) huomasin itse, että on tiettyjä 
käyrätorveen liittyviä aspekteja, jotka on hyvä kirjassa 
esille tuoda täydentämään jo olemassa olevaa 
materiaalia. Sitä paitsi huomasin, että suomeksi on 
cornotietoutta kirjoitettu luvattoman vähän. Lähinnä on 
Suomen Käyrätorviklubin kirja yli 40 vuoden takaa ja 
tietenkin Tommi Hyytisen ansiokkaat kirjat Soiton ydin ja 
Soiva keho.

Käyrätorvikirja 1 ilmestynyt Käyrätorvikirja 1 ilmestynyt 
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Ongelma oli asioiden jäsentäminen sopiviksi 
annoksiksi kirjaa varten. Solmu alkoi aueta, kun 
ymmärsin, että kollegallani oli varsin valmis 
sapluuna, johon aloitimme cornonörtin hajatelmia 
sovittamaan. Päätyö kirjasta tehtiin kesän 2021 
aikana. Hyvin paljon mentiin siten, että Karilta tuli 
ehdotuksia harjoituksista, ja yhdessä niitä 
säädimme käyrätorvelle sopivaksi. Tekstejä 
muokattiin sitä mukaa kun huomasin, että jotain 
cornoa pitää tähän kohtaan sanoa. Välillä työ oli 
niin intensiivistä, että vaimoni esitti toiveen: ”voisit 
muuttaa sinne Karjalaisen luokse kun et enää 
elämästä muuta ymmärrä!” Syksy 2021 kului 
tarkisteluissa ja detaljien viilailuissa. Myös 
avuliaat kollegat antoivat palautetta, johon 
reagoimme sopivasti.

Tavoitteemme oli tuottaa perusasteen opaskirja 
vuonna 2022 jolla oppilas tai harrastaja saavuttaa 
perustaidot käyrätorven hallinnassa. Jälkipolvet 
päättäkööt, kuinka onnistuimme. Tulevassa 
Käyrätorvikirja 2:ssa sitten sukellamme cornismin 
syvään päätyyn edetäksemme oppilaan kanssa 
kohti vakavaa harrastuneisuutta tai peräti 
ammattiopintoja.

Toimittanut: Anu Koskinen
Kuva: Jouni Suuronen

Karjalainen, Kari – Suuronen Jouni 2022: 
Käyrätorvikirja 1. ISMN 979-0-803367-01-1. Kari 
Karjalainen Music Oy.

Kirja on saatavilla tilaamalla osoitteesta 
info@karikarjalainen-music.fi tai Ostinato Oy:sta, 
hinta 34,90 €.

 

Käyrätorvikirja 1 ilmestynyt

Jouni Suuronen ja Kari Karjalainen

44 



Itä-Suomen yliopistosta luokanopettajaksi 
valmistunut Inka Tiainen valitsi pro gradu 
-työnsä aiheeksi tapaustutkimuksen 
musiikkikasvatuksen sivuaineopiskelijoiden 
perustaman orkesterin toiminnan. Opinnäyte 
valmistui filosofisen tiedekunnan soveltavan 
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen 
osastolla Joensuussa keväällä 2021. 

Tiainen on kiinnostunut erityisesti 
koheesiovoimasta, joka vallitsee 
puhallinorkesteritoiminnassa. Pro gradun 
johdannossa hän kuvailee työn lähtökohtia 
seuraavasti: 

“Musiikkiharrastusten hyödyistä, kuten 
vaikutuksista mielialaan, hyvinvointiin ja 
aivojen toimintaan, uutisoidaan jatkuvasti. [...] 
Musiikki toimii myös kuntoutuksen 
apuvälineenä muun muassa 
musiikkiterapiassa. Usein harrastukseen liittyy 
itsensä kehittämisen näkökulma, joka ohjaa 
harrastustoimintaa. Tavoitteellisuus ja itsensä 
kehittäminen soittoharrastuksessa antavat 
usein suuntaviivoja toiminnalle, mutta saattavat 
jossain vaiheessa muuttua kuormittavaksi 
tekijäksi, joka vie mukanaan ilon soittamisesta. 
Miten sitten voidaan luoda sellainen 
harrastusympäristö, jonka toiminta tuo esille 
musiikin monet hyödyt, mutta ei kuitenkaan 
kuormita liikaa ja aiheuta suorituspaineita?” 

Vahvaa teoreettista taustoitusta

Kuten opinnäytetyön tekemiseen kuuluu, aiheen teoreettinen tausta tulee selvittää. Tämän Inka Tiainen tekee 
perinpohjaisesti pohdiskellen niin harrastuneisuutta, harrastamista, erilaisia oppimisen muotoja ja tapoja kuin 
yhteisöllisyyttäkin. Samoin hän määrittelee tutkimusotetta ja tutkimuksen lähtökohtia monien erilaisten määritelmien ja 
termien kautta jopa siinä määrin, että lukija alkaa hengästyä terminologiaan ennen kuin päästään käsiksi itse aiheeseen 
ja tutkimustuloksiin.

Tässä taustoituksessa itselleni mielenkiintoisinta olivat kappaleet, joissa pohdittiin harrastuneisuuden kehittymistä ja 
harrastukseen sitoutumista sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tätä pro gradua tutkiessa sai samalla hyvän kertauksen 
aikoinaan psykologian tunneilla saaduista opeista, kuten vaikkapa mikä ero on formaalilla, nonformaaillla ja informaalilla 
oppimisella, minkälaista olikaan fenomenologinen tutkimus tai kuinka hermeneuttinen kehä toimii.

Oman kappaleensa sai puhallinmusiikin historia, joka tosin käsitteli vain todella varhaisia sotilassoittokuntien aikoja, ja 
torviseitsikoiden kulta-ajasta hypättiin suoraan nykypäivään. Siirtymää seitsikoista puhallinorkestereihin ei käsitelty 
lainkaan. Mietin, kuinka tarpeellinen tämä osuus oli, kun painopiste tutkimuksessa oli muissa asioissa kuin itse 
musiikissa. Sotilassoittokuntien osalta mukaan oli lipsahtanut virheellinen maininta, että Puolustusvoimien 
varusmiessoittokunta olisi ammattiorkesteri. Toinen virhe, jota en malta olla mainitsematta, koski erästä useaan 
otteeseen käytettyä lähdettä: ”Melko onnellinen puhallinorkesteri”- Tapaustutkimus Jyväskylän yliopiston 
puhallinorkesterista on Mikko Sateilan (ei Saitelan) tekemä pro gradu -työ.

Tutunoloisia tutkimustuloksia

Inka Tiaisella oli siis tarkoituksena selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat puhallinorkesteritoimintaan ryhmää sitouttavalla 
tavalla ja minkälaisia koheesiovoimia tai sen osatekijöitä toiminnassa vallitsee sekä kuinka ne ilmenevät.

Pitkään puhallinorkesteritoiminnassa mukana olleille henkilöille, olivatpa he soittajia tai kapellimestareita, tutkimuksen 
tulokset eivät sinällään ole yllättäviä. Vuorovaikutteisuus, sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys, musiikillinen kehittyminen ja 
kuinka pidetään soittajien motivaatiota yllä – näitä kaikkia asioita varmasti jokainen alalla toimiva on jossain vaiheessa 
pohtinut ja kuinka niitä voitaisiin edistää oman orkesterin toiminnassa.

Tärkein anti mielestäni tällä tutkimuksella ja saaduilla tuloksilla onkin, että nyt nämä tuttuakin tutummat aiheet on paitsi 
kirjattu ylös, ne on saatettu tieteelliseen kontekstiin. Tällaista perustutkimusta ei Suomessa ole puhallinorkestereiden 
osalta liiaksi tehty. Tiainen itse gradussaan toteaa: “Tutkimuskohteeni edustaa kuitenkin motivoivaa ja merkityksellistä 
harrastustoimintaa, joten sen tutkimisella saavutettava tieto voi auttaa hedelmällisen harrastustoiminnan suunnittelussa 
ja järjestämisessä esimerkiksi koulussa. [...] Uskon, että tutkimus tuo esille sellaisia piirteitä harrastustoiminnasta, joka 
auttaa kehittämään esimerkiksi lapsille ja nuorille suunnattua harrastustoimintaa. [...] …tutkimuksessa saavutettavaa 
tietoa voidaan mahdollisesti  hyödyntää myös esimerkiksi oppilaiden harrastuneisuuden tukemisessa ja erilaisten 
harrastusmuotojen lisäämisessä.“

Pro gradu puhallinorkesteritoiminnan koheesiovoimista

Pro gradu puhallinorkesteri-
toiminnan koheesiovoimista

SORMI-orkesteri 
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Tiainen nostaa esille myös Henna Suomin väitöskirjatutkimuksen, jossa todetaan, että “luokanopettajaopiskelijoista 
60 % kokee pätevyytensä musiikin opettamiseen peruskoulussa riittämättömäksi. Päteväksi itsensä koki vain viidesosa 
opiskelijoista ja tällöinkin suurimmalla osalla heistä oli jo aikaisempaa harrastustaustaa.” Yhdeksi avuksi asiaan Tiainen 
ehdottaa: “voisiko alkeisorkesterin kaltaista toimintaa hyödyntää yleisemminkin kasvatusalan opiskelijoiden musiikillisen 
kompetenssin lisäämiseksi? Jos opiskelijoille tarjottaisiin alkeispuhallinorkesterin kaltaista matalankynnyksen 
harrastustoimintaa, jossa kaikki osallistujat olisivat samalla tavalla vasta-alkajia, voisiko soittamisesta ja musiikista 
ylipäätänsä tulla helpommin lähestyttävää?” Mielestäni varteenotettava ehdotus!

Kolme kysymystä tekijälle:

1. Kerro hieman itsestäsi, kuka olet/mistä ja mitä teet tällä hetkellä?

– Olen Inka Tiainen, 24-vuotias luokanopettaja ja musiikin aineenopettaja. Olen kotoisin Kontiolahdelta ja asun nykyisin 
Joensuussa. Tällä hetkellä työskentelen Suhmuran koululla sijaisena, jossa opetan kolmosluokkaa sekä musiikkia 
kaikille luokka-asteille. Ohjaan myös Joensuun seudun kansalaisopistolla kuorolaulua.

2. Mitkä olivat gradussasi tärkeimmät asiat, jotka olisivat eniten
yleistettävissä tai hyödynnettävissä puhallinorkesteritoiminnassa?

– Musiikillinen kiinnostus ja kokeilunhalu ilman paineita suoriutua täydellisesti voivat ruokkia luovuutta ja osaamista aivan 
uudenlaisella tavalla. SORMI-orkesterissa musiikkikasvatuksen opiskelijat pääsivät irrottautumaan kaavamaisesta ja 
tavoitteellisesta musiikin opiskelusta ja innostumaan musiikista jälleen aloittelijoiden silmin. Uuden instrumentin kautta 
leikkisyys ja rentous soittamiseen on helpompi saavuttaa, sillä ulkopuolelta (eikä myöskään itseltä) tulevia paineita 
samalla tavalla ole. Tällöin keskiössä on hauskan pitäminen ja yhdessä hulluttelu, jolloin lopputuloksena voikin olla 
luovuuden ja oman musiikillisen osaamisen huima kehittyminen, joka samalla ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalisia 
suhteita.

3.Mitä muita asioita haluasit nostaa gradustasi erityisesti esille?

– Innostava ja luova ”pöhinä” tarttuu ympärillä oleviin ihmisiin. Siksi on tärkeää, että 
maailmassa on rohkeita ja kannustavia musiikkikasvattajia, jotka uskaltavat 
haastaa ja innostaa kokeilemaan ihan hulluiltakin tuntuvia ideoita. Näin kävi ainakin 
meidän SORMI-orkesterin kohdalla. Taina Räsänen onnistui hullaannuttamaan 
joukon musiikkikasvatuksen sivuaineopiskelijoita puhallinmusiikkiin, josta 
kenelläkään ei siihen mennessä ollut aikaisempaa henkilökohtaista kokemusta. 
Perustettiin orkesteri, jossa kukaan ei aluksi osannut soittaa, mutta kaikilla oli 
mukavaa. Taidot kehittyvät parhaiten ilon kautta.

Teksti/toimittanut: Anu Koskinen
Kuvat: Inka Tiainen ja Antti Juvonen

Pro gradu on luettavissa Itä-Suomen yliopiston sivuilta: 
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/
123456789/25068/16209915241342854936.pdf

Pro gradu puhallinorkesteritoiminnan koheesiovoimista

Inka Tiainen:
”Vapaa, kokeileva, hullunkurinen (epävireinen) ja hyväntuulinen yhtye” Tapaustutkimus musiikkikasvatuksen 
sivuaineopiskelijoiden perustamasta alkeispuhallinorkesteritoiminnasta ja siinä vallitsevasta koheesiosta

Tiivistelmä

Tutkin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle 2019 perustetun SORMI-alkeispuhallinorkesterin toiminnassa 
vallitsevaa koheesiota. Orkesteri on perustettu musiikkikasvatuksen sivuaineopiskelijoiden toimesta. Tutkimuksessani 
selvitin myös, mitä soittajat kokevat saavansa puhallinorkesterissa mukana olemisesta. 

Tutkimus on luonteeltaan fenomenologishermeneuttinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty kirjoitelmien ja lyhyen 
kyselyn muodossa. Tutkimuksessa ilmeni, että alkeispuhallinorkesterin koheesio koostuu viidestä eri kokonaisuudesta, jotka 
luokittelin aineistosta seuraavasti: (1) yhteisö ja sosiaaliset suhteet, (2) toimintaan liittyvät affektiiviset piirteet, (3) yhteiset 
tavoitteet sekä näkemys toiminnan luonteesta, (4) musiikillinen kiinnostus ja uuden oppiminen, (5) ulkoapäin tuleva 
kannustus. 

Lisäksi aineistosta nousi esille myös orkesteritoimintaan vaikuttavia käytännön asioita, jotka luokittelin toimintaa 
mahdollistaviin ja haastaviin tekijöihin. Vertasin lisäksi aineistosta esille nousseiden koheesiotekijöiden koettua 
tärkeysjärjestystä toiminnan alku- ja nykyhetken välillä. Toiminnan alkuhetkellä koheesion kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi 
koettiin musiikillinen kiinnostus ja uuden oppiminen sekä toimintaan liittyvät affektiiviset piirteet. Toiminnan nykyhetkellä 
tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat yhteisö ja sosiaaliset suhteet sekä musiikillinen kiinnostus ja uuden oppiminen. 

Tutkimuksen mukaan orkesterin toiminnassa erityisen tärkeäksi koettiin siis musiikillisen yhdessä tekemisen lisäksi 
toiminnan rentous ja paineettomuus sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen. Lisäksi puhallinorkesterissa soittaminen on 
tuonut orkesterilaisille uusia näkökulmia ja sovellusalueita musiikkikasvatuksen sivuaineopintoihin sekä lisännyt koettua 
ammatillista kompetenssia musiikin opettamisen saralla. 
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In 2019 Finnish wind music enthusiasts observed the 200 th anniversary of the formation of the Finnish Guards 
Band. That observation has generated some new research, including this project. This paper is a probe into the 
process of evolution among Finnish military bands from the woodwind Harmoniemusik of the late 1700s to the 
valved brass bands (Normaalivanha) of the mid-1800s. The ways in which the Industrial Revolution interacted 
with the world of arts has always been a fascination for me, in as much as massed production was a key factor 
in providing the rising demand for these valved instruments. As a brass music scholar for 4 decades, I have 
learned about how the invention of valves and the development of massed production completely changed the 
culture of wind music. 

In Finland it started with valved instruments in the military bands around 1830 then developing until independence in 
1917 and beyond. I have been exploring the general history of Finnish military bands of the 1800s with original 
manuscript music documents as an important source. This issue of the Finnish bands’ impetus to make the transition to 
valved brass was initially driven by the need for more audible outdoor music but then evolved into a national sensation 
with the attractive brass bands in every village. In the military bands, researchers came to call the 15-piece ensemble of 
the late 1800s “Normaalivanha” (normal-old). I have been exploring how the valved instruments came to Finland via the 
military bands and how Finland, in a small and unique way, contributed to the history of the early experiments. I have 
explored military archives to find evidence about how and when the valves came to Finland, since that question has not 
been previously explored. The effect of valves radically changed military and, ultimately, all Finnish wind music, and 
through its growing popularity, on the Finnish drive toward independence.

The earliest Finnish military band, the 18 th 
Century wind ensemble Harmoniemusik (Floricor 
Editions, website) is essentially the wind section 
of a Mozart style classical orchestra: pairs of 
woodwinds and Waldhorns perhaps with some 
clarino trumpets or other non-valve brass 
(trombone, Russian bassoon), and percussion. A 
complete set of harmoniemusik part books are 
housed in the National Library of Helsinki as the 
Suomen armeijan nuotisto (Finnish Army Military 
Band Collection), MS.MUS. 175.1-11). The books 
were compiled during the decades around 1800. 
The Heinola Battalion was formed in 1812 and 
was disbanded in 1830 but there is evidence that 
these books may have been used by other 
military bands as well. They have been source 
material for numerous musical studies about that 
era. 

This well-known and unique Finnish Heinola part 
book collection includes seventeen books: flutes, 
oboes, clarinets, bassoons, waldhorns, clarino 
trumpets, trombones, serpents, and drums, often 
two of each. That collection includes repertoire 
from both Swedish and Russian sources, and, 
therefore, both eras. Probably at least part of the 
repertoire came from Middle-European published 
band journals. (See: Karjalainen 2015). Several 
decades later, an instrumentation list for the 
Finnish band will have been completely changed 
from a mixture of brass and reeds to solely valved 
brass instruments. How that transition happened 
is not well documented, but I will present what has 
been available to study. My aim is to shed light on 
the transition process: how did it happen, who and 
what influenced the process.

The Heinola Books and other hand-written part books are a definitive source on not only repertoire but also of 
performance practice. In the transition from reed harmonie bands to valved brass, these materials reflected the popular 
concert repertoire of the day and didn’t change significantly with the instrument change. The pieces listed in the Heinola 
Books show an interest in Rococo opera music, concert music of Mozart and contemporaries, and then later included 
some Russian favorites of the day as the clock moved forward. 

Distribution of this material was largely by hand, the transcibers copying from scores, sometimes being the bandmasters 
of the ensemble. It was much later in the 1800s before printed music for wind band became common. The rise in 
popularity of the brass band in civic organizations created a demand for more publishing, although the writing of separate 
parts by, often fraught with errors, continued into the 20 th Century.

From Harmoniemusik to Normaalivanha 1: 
The Transition from Reed to Valved Brass Instruments in 19th Century Finland

Image 1: Page from Anton Dörfeldt’s published 
volume of march scores (Kansalliskirjasto)
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The musicians that finally formed the 
Guards Band were a collection of 
instrumental players often having 
affiliation with previous military bands 
and modeled on that European 
harmoniemusik ensemble common 
throughout northern Europe (Ampuja/
Aukia: online 2021). The Kaartin 
soittokunta (The Guards Band) is the 
oldest operational concert band in 
Finland, founded in Parola on April 1, 
1819 during the Grand Duchy period. 
(Finland, after 1809, was ceded from 
Sweden to Russia, and given a 
protectorate status with some 
independence. It’s exact relationship 
with Russia varied from tsar to tsar over 
the 1800s. The domestic military, 
confined to a small navy and some 
sharpshooter regiments, was disbanded 
in 1830 and resumed in 1845, however 
the Guards’ Band continued during this 
period.)

It was first formed as the band of the Helsingin Opetuspataljoona (Helsinki Drill Battalion). December 24, 1824, the 21 
musicians, nine trumpeters and two fifers moved with the battalion to Helsinki. 1829 the battalion (and band) was named 
Suomen Opetustarkk’ampujapataljoona (Finnish Sharpshooter Drill Battalion) and received the new status of New 
Guards of the Russian Imperial Guard, commonly known as Suomen kaarti (Finnish Guard). Starting from this year, the 
battalion and band were stationed during the summer in Krasnoe Selo, near St. Petersburg, where the Tsar had his 
summer residence. (Ampuja/Aukia: online 2021).

The Heinola Books are made up of instrumentation of the Swedish military harmonie and of the “Dörfeldt” score (kuva 1) 
of the Russian bands (Suomen armeijan nuotisto MS.MUS. 175.1) In fact, the provenance of those rare part books is not 
definite and could easily have been used by this newly formed Guards Bands’ of 1819, or other bands. The pages of the 
Heinola Battalion notebooks are filled with personal comments and references to Porvoo (Borgå) and other locations. 
Other military battalions are also mentioned in the side notes.

Research Sources

No previously published study of the valved brass instruments coming Finland has been found. Some recent Finnish 
research on the general field of wind music gives a European context for this history. Kari Laitinen has been gathering 
information about 18th Century military music for many years and published a paper on his early findings in 1994. This 
study clarified the role of harmoniemusik in Finnish society before 1809. He has just completed a successful doctoral 
thesis (Laitinen 2020), which gathers up his many years of research. His earlier studies have been in particular about 
early wind music in the Savo region, but the concepts be applied to other parts of Finland (Laitinen 1994: 104–116). Päivi 
Liisa Hannikainen studied the Pomeranian (German) musicians who traveled in Finland in the 1700s, influencing musical 
life particularly along the gulf coast. These visiting musicians advanced the local musicking, them being wind band 
players and church musicians (Hannikainen 1995: 62–78). The periods that Laitinen and Hannikainen have studied 
precede the era of the valved brass instruments but underscore cultural importation from greater Europe to remote 
Finland.

Paavo Talvio published the first known pamphlet about Finnish military band history in 1980. It is of great initial value 
although it lacks modern protocol about citations and sources. It does not deal directly with the subject of brass valves 
and their introduction to Finland but outlines the development of Finnish military bands. Kauko Karjalainen’s history of 
the torviseitsikko (Finnish brass septet) reviews the adoption of the torviseitsikko by village societies such as socialist
organizations, temperance societies, and national independence movements. He does not discuss the coming of valves 
to Finland, though he does cite Vuolio’s research into military band history. (Karjalainen 1995 p23). Karjalainen later 
wrote a history of the Heinola military band which discusses the important part books attributed to that ensemble. 
(Karjalainen 2015). A more recent contribution to Finnish band music research is the work of Music Major Bandmaster 
Raine Ampuja (retired). He is completing a history of the Suomen Kaartin soittokunta in observance of their 200 th 
anniversary, to be published in spring-2021. (See Ampuja & Aukia 2021) We gladly anticipate this source on a broad 
range of related questions, including my research inquiries and should be read by students of Finnish band history.

Finnish sources for the scholar on this subject do not include many other published sources besides Vuolio’s recent book 
(Vuolio 2006). Text does not dwell on the instruments played but is more focused on the structure of Finnish military 
music and the personnel involved. It is a compilation of his many years of research on the subject. Upon his death, Jukka 
Vuolio’s papers were given to Kansalliskirjasto (National Library of Helsinki) and are available for study. 

From Harmoniemusik to Normaalivanha 1: 
The Transition from Reed to Valved Brass Instruments in 19th Century Finland

Image 2: Anderst Instruments in the St. Petersburg Museum of 
Musical Instruments, Sheremetev Palace- St Petersburg. 
(Photo by author)
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That is an extensive collection of research material, though it doesn’t have any content that informs on the specific 
question of musical instruments. (Jukka Vuolio Papers, Kansalliskirjasto Coll. 798). The Kansallisarkisto collections of 
military music documents (rosters, schedules, budgets, etc.) offer important information, as do the many shelves of band 
notebooks housed there. (Kansallisarkisto, Armeijan nuottikokoelma, as previously mentioned). The National Library 
houses the oldest known band music material in Finland, including Dörfeldt’s march anthology score and as well as the 
Heinola Books (MS.MUS.175), but is primarily late 1800s scores and part books from diverse sources around Finland.

The history of wind instrument development has been extensively researched by international scholars, mostly German 
(ex. Heyde 1987), British (ex. Bevan 1987) and American (ex. Tarr 2005). These studies give the scholar insight into how 
the Finnish example can be seen as a part of wider developments, especially those coming from Germany-Bohemia and 
St Petersburg (Heyde 1987: 144).

Lyhyesti suomeksi

Vuonna 2019 vietettiin Kaartin soittokunnan 200-vuotisjuhlaa. Tämä innoitti amerikansuomalaisen puhallinprofessori Paul 
Niemistön (eläköityi St. Olaf Collegesta vuonna 2016) tutkimaan suomalaisten puhallinkokoonpanojen kehitystä 1600-
luvun lopulta aina venttiillivaskien yleistymiseen 1800-luvun puolivälissä (Niemistön käyttämä termi tästä 15-
soittajaisesta kokoonpanosta on ”normaalivanha”.) Nämä soittimet olivat sotilassoittokuntien pääinstrumentti noin 
vuodesta 1930-vuoteen 1917 ja ylikin. Aikaisin suomalainen sotilassoittokunta oli 1700-luvulla oli ns. ”Harmoniemusik” 
-tyyliä, eli Mozartin ajan sinfoniaorkesterin puhaltimet. Niiden nuotistoa löytyy Kansallisarkistosta ja Suomen armeijan 
nuotistosta. Erityisenä esimerkkinä Niemistö mainitsee Heinolan pataljoonan (1812-1830) nuotiston. Niemistö on tutkinut 
nimenomaan muutosta vaskipuhallinkokoonpanoon ja ohjelmiston kehitystä rokokoomusiikkitranskriptioista (Mozart) 
vaskiajan venäläisssävelmiin. Käsinkirjoitetut nuotit vaihtuivat pikkuhiljaa painettuihin 1800-luvun lopulla.

Vuonna 1819 perustettu Kaartin soittokunta kävi vuosikymmenten varrella läpi lukuisia nimenvaihdoksia) asettui 
Helsinkiin 1824 21 soittajan (mm. 9 torvensoittajaa/signalistia  ja kaksi piiparia/huilistia) vahvuisena. Suuriruhtinaskunnan 
aikana orkesteri oli kesäisin sijoitettu Krasnoje Seloon lähellä Pietaria ja traari kesäasuntoa.

Aikaisempaa tutkimusta venttiilievaskien tulosta Suomeen ei ole. Yleisemmin asiaa ovat tutkineet Jukka Vuolio (2006), 
Kari Laitinen (Laitinen 1994: 104–116) ja Päivi Liisa Hannikainen (Hannikainen 1995: 62–78). Paavo Talvio on myös 
julkaissut aiheesta vuonna 1980 kuten myös Kari Karjalainen (Karjalainen 1995 s. 23 ja 2015). Uusinta tutkimustietoa 
löytyy Jussi-Pekka Aukian ja Raine Ampujan nettijulkaisusta (Ampuja & Aukia 2021).

Suomalaiset lähteitä soitinvalikoiman kehtityksestä ei siis paljoa löydy, enemmänkin keskitytään suomalaisen 
sotiasmusiikin rakenteen ja henkilöstön muutoksiin. Jukka Vuolion poismenon jälkeen hänen tutkimusmateriaalinsa 
siirrettin Kansalliskirjastoon Helsinkiin (Jukka Vuolio, Kansalliskirjaston kokoelma 798). Kansallisarkistosta löytyy myös 
paljon sotilasmusiikkidokumentteja, kuten aikatauluja, henkillistoja, budjetteja ja nuotteja.

Kansainvälisesti asiasta löytyy tutkimustietoa lähinnä saksalaisilta (Heide 1987), brittiläisiltä (Bevan 1987) ja 
yhdysvaltalaisilta (Tarr 2005) tutkijoilta. Näistä välittyy suurempi kuva esimerkiksi böömiläis-saksalaisesta ja 
pietarilaisesta vaikutuksesta (Heyde 1987: 144).

From Harmoniemusik to Normaalivanha 1: 
The Transition from Reed to Valved Brass Instruments in 19th Century Finland

Kirjoittaja prof. Paul Niemistö Musiikkitalolla 6.6.2017. (kuva: Jukka Viitasaari)
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The Community Music [C-M] Contact Database and E-Mail List:
Expanding the International Visibility and Knowledge of Finnish Bands

Two useful digital resources available to Finnish bands are the C-M contact database and e-mail list, available 
via https://community-music.info/. Both of the C-M (‘Community Music’) resources are meant for voluntary amateur 
bands. Both began in 1995, but were thoroughly revised in 2021.  Both the database and e-mail list are free to join 
and to use.

The C-M contact database comprises over 1,500 community bands, divided into “U.S.” and “International” 
groups.  Currently, the U.S. group includes 1,315 bands, and the International group 166, ranging from Argentina 
to ‘Wales’ (perhaps following the FIFA classification of Scotland, Northern Ireland, and Wales as ‘countries’).  At 
the moment, the only Finnish band in the database is Tampere’s Medisiinariorkesteri Sivuääni.  

Joining the database is simple via a form in the C-M website; in addition to your band’s name, location, and 
contact person, you can include possible website links, Facebook and Instagram pages, and YouTube channels. 
All information will then be available via the C-M website.  This is an easy, cost-free way to considerably expand 
international knowledge about the variety and specializations of Finnish wind bands.

What is the Value of the Contact Database?

The database promotes networking among bands.  It helps musicians moving from one place to another to join 
new bands, and also helps bands share information and promote collaboration.  For example, Medisiinariorkesteri 
Sivuääni has received inquiries about Finnish music for special concerts, queries from international scholars 
coming to study in Tampere about whether they might join Sivuääni, and questions about whether Sivuääni might 
join other bands in Europe and the U.S. for music festivals and other collaboration.

What is the Value of the C-M E-mail List?

The C-M e-mail list (c-m@groups.io), in turn, enables easy communication among band directors, managers, 
music archivists, and others.  List details and a link to join can be found at https://groups.io/g/c-m.  List discussions 
include almost everything imaginable relating to wind band activity.  The list language is English, although the 
‘language of music’ is universal, and communication is easy.  E-mail traffic is moderate: in 2021 postings ranged 
from a monthly low of 23 to a high of 139, on average fewer than 2 posts per day.

Among the most common questions are where to find missing parts; list members have been very helpful in 
replying about whether the parts are still available directly from the publisher, or from the Chatfield Music Lending 
Library (cf. Puhallinorkesteri 1/2020).  If the missing parts are not in the Chatfield Library, and can no longer be 
purchased, they can often be found in another band’s archives.  Sometimes the parts needed are simply for treble-
clef baritone parts instead of bass-clef, F-Horn parts instead of E-Horn, or C-piccolo parts instead of those written 
in Db.  The universal willingness of band members to help each other is often evident via offers to transpose or re-
score (at no cost) older parts to the required clef or key if the needed original parts cannot be found.

The C-M list moderators are particular about copyright; unless the arrangement is in the public domain or 
permanently-out-of-print (POP), part requests must ask whether another list member can ‘lend’ or ‘sell’ you the part 
(although PDF scans will usually be e-mailed to you at no cost).  Overall, the list has proved to be an invaluable 
means of obtaining missing parts when they are quickly and desperately needed. 

Ideas for Future Playlists; Questions On Finnish Band Music; New Arrangements

Band directors sometimes post playlists for upcoming concerts; these have often prompted memories of past 
classics that could be revived, or questions about new arrangements that had not been known. Judging from the 
list comments, all band directors are interested in what others are playing, as well as in new arrangement options.  
Ideas for expanding one’s repertoire quickly follow!  YouTube links to some of the concerts enable one to see and 
hear the pieces being performed. 

The Community Music [C-M] Contact Database and E-Mail List
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There are often also questions about new or 
different arrangements of seasonal music 
[Christmas music for example] or music 
relating to national culture and traditions 
[such as those Sivuääni has received 
concerning Finnish music], or what opinions 
others have on different arrangements of the 
same piece.  The list cannot be used to 
advertise or sell arrangements (or anything 
else), but it can be used to make music freely  
available to others.  Recently, a concert 
march which had been commissioned for a 
band director’s 80th birthday was made 
available by his family to any other bands 
who would like to play it [see https://
sivuaani.fi/800-mile/ if you would like to 
download this 32-part arrangement].  

Via the list, Medisiinariorkesteri Sivuääni also 
received an excellent version of ‘American 
Patrol in Swingtime’ when its arranger, British 
band director and former RAF trumpetist 
Chris Harris, wanted feedback before offering 
it commercially (it is now available via Hal 
Leonard’s Sheet Music Direct and Sheet 
Music Plus). Networking via the e-mail list 
may bring unexpected opportunities!

Broader Discussions Often Follow Simple 
Questions …

While some topics may interest only 
American bands, such as how to deal with 
insurance requirements for rehearsal and 
concert venues, U.S. taxation reporting, 
salary ranges for conductors, fundraising and 
audience-building ideas, etc., most will  
interest any band, whatever their size and 

wherever they are.  Sometimes simple requests lead to interesting broader discussions with universal appeal.

Recently, for example, missing parts were needed for the 1921 novelty piece by ‘Jim Fisk’ (Charles L. 
Barnhouse), titled ‘Somewhere a Cow is Bawling (Trombone Symfunny)’, a ‘fun’ parody of Arthur F. Tate’s 1911 hit 
Somewhere a Voice is Calling [a 1929 Zonophone recording by Finnish-American trumpetist Sylvester Ahola (cf. 
Puhallinorkesteri 3/2019) is available on YouTube].  The band wanted to play the ‘Bawling’ parody in a "Trombone 
Mania" program being planned for summer 2022.

However, their arrangement was missing flute and bass clarinet parts, and had only Db piccolo and E-horn parts, 
without C-piccolo and F-horn equivalents.  While the C.L. Barnhouse Company still sells the 1921 ‘Bawling’ 
arrangement, their website does not list the instrumentation available, or -- if they had the needed parts -- whether 
they could be purchased separately.  But, since ‘Bawling’ is now in the public domain, it was hoped that others 
would be able to share parts they had already transposed.  Less than 24 hours later, the band had all the parts it 
needed. An interesting followup discussion had also begun.

Why Do Audiences Come to Band Concerts?  What Do They Want to Hear?

Namely, it was asked, why do audiences attend band music concerts?  Do they come to hear music per se, or to 
be entertained via music?  Which would bring larger audiences: technically-demanding ‘modern’ pieces which 
display a band’s proficiency, or entertaining ‘novelty’ pieces which everyone would enjoy? (Arthur Pryor’s 1905 The 
Whistler and His Dog and Henry Fillmore’s 1915 Lassus Trombone were also mentioned as examples of ‘novelty’ 
pieces, as well as Adolf Schreiner’s ageless Immer Kleiner and Der Pauker im Aengsten.)  Which type of music 
would audiences prefer?  

This particular discussion began after a query about a parody arrangement as part of a “Trombone Mania” concert.  
Had the query been about Rienzi’s second oboe part for an “Opera Overtures” concert, the comments would have 
been different.  Yet questions about selecting concert program pieces would be equally valid.  Concerts may include 
pieces designed to ‘educate’ or ‘entertain’ the audience. Should there be a balance of these in concert programs?  
If so, how do different bands do this, and why?  To what extent is a band’s mission to educate an audience, rather 
than entertain it? 

The discussion then expanded further with different ‘fun’ ideas from other bands. Some might be useful as we try to 
bring audiences back in the post-Covid reality.

The Community Music [C-M] Contact Database and E-Mail List
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A Simple Way to Learn, and to Promote Finnish Bands and Band Music

List discussion continues on these and other questions which would interest most bands, regardless of size or 
nationality.  Such questions illustrate a core value of the C-M list.  It provides an easy way to learn from the 
histories and activities of other wind bands.  Finnish bands which join the list would be able to learn as well, while 
also providing through their activity a wider international visibility for Finnish wind bands and Finnish band music.

Joining the C-M contact database and e-mail list is certainly worth considering, especially as there is no cost to do 
so.  Only a few minutes are needed to complete the database form, and the e-mail list allows one to decide exactly 
how much one wants to participate.  The threshold to join and participate in both is low, and the benefits could be 
surprising! 

Teksti:  John D. Hopkins

The Community Music [C-M] Contact Database and E-Mail List

C-M Harrastelijapuhallinorkesterien tietokanta ja sähköpostituslista:
laajentavat suomalaisten soittokuntien kansainvälistä näkyvyyttä ja tietämystä

Suomalaisten soittokuntien kannattaisi harkita liittymistä harrastelijapuhallinorkesterien (C-M) tietokantaan ja postituslistaan 
tämän sivuston kautta: https://community-music.info/. Molempiin liittyminen ja myös käyttö ovat ilmaisia. Sekä tietokanta että 
sähköpostituslista ovat peräisin jo vuodelta 1995, mutta molemmat on täysin päivitetty vuonna 2021.

C-M tietokannassa on mukana noin 1500 harrastelijapuhallinokesteria maailmanlaajuisesti jakautuen amerikkalaisiin ja 
kansainvälisiin soittokuntiin. Tällä hetkellä Tampereen Medisiinariorkesteri Sivuääni on tietokannan ainoa suomalainen 
soittokunta. Tietokanta sisältää soittokunnan nimen, sijaintipaikan ja kontaktihenkilön sekä tiedon mahdollisista 
nettisivustoista, Facebook- ja Instagram-sivustoista ja YouTube-kanavista. Tietokantaan kuuluminen lisäisi huomattavasti 
kansainvälistä tietoutta suomalaisten puhallinorkesterien moninaisuudesta ja erityislaatuisuudesta sekä helpottaisi 
verkostoitumista muiden maiden soittokuntien kanssa.

C-M@groups.io -postituslista puolestaan mahdollistaa helpon kanssakäymisen orkesterinjohtajien, musiikkiarkistoijien ja 
soittajien välillä. Postituslistan kieli on englanti, ja keskustelunaiheet vaihtelevat suuresti, vaikkakin kaikki liittyvät 
puhallinorkesteritoimintaan. Sähköpostia kuitenkin tulee keskimäärin vain alle kaksi viestiä päivässä. Yleisimmät postaukset 
koskevat kadonneiden stemmojen etsintää, pyyntöjä tai ehdotuksia erityissovituksista tai vihjeitä varainhankintaan ja 
kuulijakunnan luomiseen jne. Postituslistaa ei voi käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin ja tekijänoikeussuojaa valvotaan tiukasti.

Listakeskustelut muuttuvat helposti yksinkertaisesta pyynnöstä laajemmiksi keskusteluiksi, jotka kiinnostavat kaikkia 
soittokuntia niiden koosta tai sijainnista riippumatta. Esimerkiksi kysymys puuttuvista stemmoista kesän 2022 ’Trombone 
Mania’ konserttiin, joka on hauskasti pasuunakeskeinen, kehittyi keskusteluksi siitä, miksi yleisö tulee konserttiin: tullaanko 
kuuntelemaan puhallinmusiikkia vai tullaanko viihtymään musiikin kautta? Millaista musiikkia yleisö suosii? Miten 
orkesterinjohtajan tulisi "tasapainottaa" konserttivalikoimaansa? Onko soittokuntien tehtävä "kouluttaa" yleisöä musiikin avulla 
vai vain viihdyttää heitä? 

Millaiset hyvät ja hauskat yleisön osallistumisideat ovat toimineet muilla soittokunnilla? Kaikista ideoista voi olla hyötyä, kun 
yritämme tuoda yleisön takaisin konsertteihin koronapandemian jälkeisessä todellisuudessa. Lista tarjoaa vaivattoman tavan 
luoda suhteita muihin soittokuntiin eri maissa. Se tarjoaa myös helpon tavan oppia muiden puhallinyhtyeiden laajasta 
historiasta ja toiminnasta, laajentaa kansainvälistä tietämystä suomalaisten puhallinyhtyeiden monipuolisuudesta ja 
erikoisaloista sekä tarjota laajempaa kansainvälistä näkyvyyttä suomalaisille soittokunnille ja suomalaiselle puhallinmusiikille. 
C-M tietokannan ja postituslistan avulla soittokunnat voivat oppia yllättäviä asioita ja uusia tilaisuuksia voi syntyä!
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KANSALAISFOORUMI TUKEE 
PUHALLINORKESTERILIITON 

JÄSENTEN 
KOULUTUSTOIMINTAA

”Ryhmän jäsenet oppivat luovaa tuottamista 

ja erilaisia tapoja työstää tuotettua materiaa-

lia. Opimme myös keskittymistä, läsnäolevaa 

esiintymistä ja yhteistyötaitoja.” Näin kuvaa 

erään Kansalaisfoorumin tukeman opinto-

ryhmän jäsen ryhmässä opittuja asioita.

Yhdessä opiskelu onkin loistava keino 

kehittää orkesterin ja yhdistyksen toimintaa. 

Tiedäthän, että Puhallinorkesteriliiton jäse-

nenä yhdistyksenne tai ryhmänne voi hakea 

Kansalaisfoorumilta taloudellista ja pedago-

gista tukea kurssien ja yhteisöllisten opinto-

ryhmien järjestämiseen? Aiheen valitsette te, 

tarpeidenne mukaan! 

OPINTORYHMÄTUKI
Onko sinulla idea projektista, jonka haluaisit 

toteuttaa yhdessä muiden kanssa? Haluaisit-

teko kehittää orkesterinne tai yhdistyksenne 

toimintaa yhteisöllisesti? Perustakaa yhtei-

söllinen opintoryhmä! 

Yhteisöllisen opintoryhmän työskente-

ly on tavoitteellista ja toimintaa kehittävää. 

Tärkeintä on, että opitte teille uusia tieto-

ja tai taitoja. Toiminta on yhteisöllistä, kun 

kaikki ryhmän jäsenet ottavat vastuuta ja toi-

mivat yhdessä sovittujen tavoitteiden saa-

vuttamiseksi.

Ryhmän tulee toimia yhdessä vähintään 

30 opintotuntia ja siinä tulee olla muka-

na vähintään viisi yli 15-vuotiasta henkilöä. 

Voitte saada tukea ryhmän toiminnasta syn-

tyviin kuluihin enintään 500 euroa. 

Opintoryhmätuesta löydät lisää tietoa 

sivulta kansalaisfoorumi.fi/opintoryhmatuki.

TUKI KURSSIEN 
JÄRJESTÄMISEEN
Yhdistyksenä voitte hakea kurssitukea kou-

lutustilaisuuksiin, joihin osallistuu vähin-

tään kahdeksan 15 vuotta täyttänyttä. Kou-

lutustilaisuuden kesto voi olla yhdestä tun-

nista ylöspäin. Kurssi voidaan järjestää lähi- 

tai verkko-opetuksena tai niiden yhdistel-

mänä.

Tukea maksetaan opintotuntien ja -kulu-

jen mukaan. Vuonna 2022 tuki voi olla kor-

keintaan 50 % tukeen oikeuttavista kuluis-

ta ja sen määrä on jäsenyhdistyksille enin-

tään 26 euroa / opintotunti (= 45 minuuttia).
Verkkosivuiltamme löydät ohjeet tuen 

hakemiseen sekä runsaasti ohjeita ja vink-

kejä kurssien järjestämiseen sekä lähi- että 

etäopetuksena. Käy tutustumassa osoittees-

sa kansalaisfoorumi.fi/kurssituki.

REKISTERÖIDY 
SKAFTUKI-PALVELUUN
Kurssi- ja opintoryhmätuen hakemisen ja 

muun niihin liittyvän asioinnin hoidat käte-

västi Kansalaisfoorumin sähköisessä Skaf-

tuki-palvelussa. Rekisteröidy, niin saat tun-

nukset: kansalaisfoorumi.fi/skaftuki



Virolainen puhallimusiikkiyhdistys Koda julkaisi vuonna 2021 maakuntamarssikokoelman Tormagas algus (nimi tulee 
Priit Raikin marssista, joka on tuttu suomalaisille veteraanipuhaltajillekin). Sovituksia kokoelmassa on yhteensä 15. Ne 
on puhtaaksikirjoitettu ja soitinnettu ns. flex-periaattella niin, että ne soivat hyvänkuuloisesti minimissään seitsemällä eri 
puhallinsoittimella ja yhdellä lyömäsoittajalla. Harry Illakin johtama projekti alkoi vuonna 2019 (SPOL:n Jukka Viitasaari  
otti osaa soitinnusseminaariin etänä toukokuussa 2020), ja kokoelman julkistamistilaisuus oli 31.10.2021.

Lisäinfoa:
https://sites.google.com/view/marsikogumik-tormakas-algus/esileht 

On 2021 Windmill – Estonian Chamber of Wind 
Orchestra (Puhkpillimuusika Koda) published a 
collection of county marches Hasty Start (7+ 
settings for wind orchestra / ensemble). Each 
march of collection represents one Estonian 
county. There are 15 different marches in the 
collection.

It is often difficult to find a repertoire that would 
suit a smaller ensemble, but would also sound 
good in a larger orchestra. This collection has 
been created as a flexible repertoire material 
for a wide variety of instrument compositions. 
If there are seven players who each can play 
their part and a percussion, you can be sure 
that the songs will sound good.

The start of this project dates back to 2019 and 
it ended in the spring of 2021. The presentation 
of Hasty Start took place on October 31 in the 
Kuusalu community centre, when all the 
marches from the collection were performed.

Performers were: Kuusalu Windband (dir. Ott Kask), Harju County Youth Wind Orchestra (Harry Illak, Olev Roosa), 
Wind Orchestra of Georg Ots Tallinn Music College (Sirly Illak-Oluvere), Tartu Saxon Saxophone Orchestra (Toomas 
Peterson) and Estonian Wind Band Conductors Orchestra (Bert Langeler, Ott Kask).

Study material of this collection has been compiled in the dohrey.me. There is also possibility to practice different parts 
with professional instrumentalists such as Indrek Vau, Kalle Koppel, Andres Kontus and other young musician such 
as Toomas Oskar Kahur, Karl Tipp, Siret Sui and others. The project leader was Harry Illak and the project was 
supported by Cultural Endowment Folk Culture Foundation and Estonian Folk Culture Center.

More info:
https://sites.google.com/view/marsikogumik-tormakas-algus/esileht

Tormagas algus
Viron perinnemarssit yksissä kansissa

Harry Illak esittelee valmista marssikirjaa.
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New pieces in the collection:
Haapsalu March (2020) - Jakob Kaunissare, 
arrangement Peeter Saan (Lääne county)
Mars Pärt on Uusberg's "Dance at the 
Moonlight" (2021) - Peeter Saan (Rapla County)
March of Saaremaa (2021) - Martti Nõu (Saare 
County)
On the Trails of Heaven's Hall (2021) - Riivo Jõgi 
(Põlva County)
Let go of Valga Sangaste / Off We Go from Valga to 
Sangaste (2021) - folk music Lauri Õunapuu / Ott 
Kask (Valga county)

Published for the first time:
Holidaymaker March (2004) - Tarmo Vallist (Pärnu 
County)
Hello, Paide (1935) - Eduard Tamm, set by Peeter 
Saan (Järva county)
March of Emmaste School / Emmaste School March 
(2010) - Toomas Paap, arrangement Hando Põldmäe 
(Hiiu county)
The Triumph of Configurations (2015) - Kristjan Mäeots, set by Mati Põdra (Ida-Viru County)
Spring March - Helmut Kostabi, arrangement Urmas Himma / Mati Põdra (Võru county)

Marches known to orchestras in a new setting:
Hasty Start (1985) - Priit Raik, set by Ott Kask (Lääne-Viru County)
Holiday in Viljandi (1948) - Leo Normet, device Ott Kask (Viljandi county)
Kuusalu Wedding March (2000) - folk music Ott Kask (Harju County)
March of Tartu (1943) - Raimond Valgre, arrangement Arvi Miido (Tartu County)
When Kungla's People (1874) - Karl August Hermann, arrangement Peeter .Saan (Jõgeva county)

Teksti: Sirly Illak-Oluvere, kuvat: Allar Viik

Tormagas algus
Viron perinnemarssit yksissä kansissa

Kokoelman julkistamistilaisuus oli 31.10.2021
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Arthur Fuhrmannin säveltämä Tampereen 
juhlasoitto (Rauha Tampereella /Tampere-
fanfaari) vuodelta 1978 on tamperelaisten 
puhallinorkesterien säännöllisesti esittämää 
ohjelmistoa muun muassa kaupungin 
juhlatilaisuuksissa ja samalla mielenkiintoinen 
osa kaupungin historiaa. Tampereen kaupunki 
julisti 1978 sävellyskilpailun kaupungin 200-
vuotisjuhlan kunniaksi: ”Sävellys tulee olla 
orkesterille (tai puhallinorkesterille) sovitettu 
toistoineen parin minuutin kestoinen avaussoitto 
ja siitä erotettu esim. kahdelle  tai kolmelle 
fanfaarisoittimeksi sopivalle torvelle tehty 
lyhyempi (10–15 sek.) muoto.” Palkittua fanfaaria 
ja avaussoittoa oli tarkoitus käyttää Tampereen 
kaupungin 200-vuotisjuhlallisuuksissa ja sen 
jälkeen kaupungin tilaisuuksissa.

Palkintolautakuntaan nimettiin apulais-
kaupunginjohtaja Pentti Halonen 
puheenjohtajaksi, kapellimestari Paavo Rautio, 
Puolustusvoimien ylikapellimestari Arvo Kuikka,  
muusikko Hannu Kahiluoto Tampereen 
kaupunginorkesterista ja  taiteiljaprofessori Aulis 
Sallinen Suomen Säveltäjät ry:n edustajana. 
Kilpailuun kutsuttiin kuusi säveltäjää, joista neljä 
(Arthur Fuhrmann, Rauno Lehtinen, 
Jarmo Sermilä ja Asko Vilen) lähettivät  
ehdotuksensa. Palkintolautakunta kokoontui 
20.11.1978 ja asetti yksimielisesti ensimmäiselle 
sijalle Arthur Fuhrmannin sävellyksen Rauha 
Tampereella. Palkintolautakunta arvioi voittaneen 
ehdotuksen tarkoitukseen sopivaksi, ylevän 
rauhalliseksi, juhlavaksi sekä mahdolliseksi 
esittää myös amatöörivoimin.

Teos kantaesitettiin Uuden vuoden 
vastaanotossa 1.1.1979 Tampereen 
Keskustorilla. Pakkasta oli 15 astetta, joten 
Tampereen Työväenyhdistyksen soittokunta 
johtajanaan Seppo Kiiskinen soitti teoksen 
sisätiloissa. Aamulehti (2.1.1979) kuvaili 
juhlallisuuksia: ”Sadalla lyönnillä moikuivat 
Tampereen kirkkojen kellot juhlavuotta. Sitten 
tuokion hiljaisuus ja Vanhan kirkon kellot 
kumahtivat kaksitoista kertaa. Vuosi vaihtui. 
Äkisti hiljeni noin 15 000:n väkijoukko 
Keskutorilla, kun 200-vuotisfanfaari kiiri 
kovaäänisistä raatihuoneen sisältä. Hetken 
kuluttua kuoriutui juhlavuoden tunnus 
peitoistaan. Sähkölaitoksen vesivoimalan katolla 
syttyi valokuutio, jonka kuviona palaa tämän 
vuoden loppuun saakka vasarapyörä. 

Oranssinkeltaiset uudet kaupunkiliput 
liehuivat saloissaan. Kaupunki koreili 
juhlavalaistuksessa. Pakkashuurteinen 
Tampere aloitti ensimmäisen 200-
vuotisjuhlapäivänsä komeasti.”

Palkitun teoksen nuottimateriaali oli
laadultaan vaihtelevaa.
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Arthur Fuhrmann (1930–2013) oli helsinkiläinen, saksalaissyntyinen muusikko, joka 
toimi  säveltäjänä, kapellimestarina, sovittajana ja sanoittajana. Fuhrmann oli erittäin 
ahkera säveltäjä ja sovittaja: pelkästään vuosina 1971–1993 johtamalleen Helsingin 
Poliisisoittokunnalle hän ehti tehdä noin 500 sovitusta. Puhallinmusiikin lisäksi 
Fuhrmannin tuotannossa on muun muassa musikaaleja, näyttämö-, elokuva- ja 
kuunnelmamusiikkia, viihdesävellyksiä ja -sovituksia sinfoniaorkestereille ja erilaisille 
kokoonpanoille sekä sovituksia suomalaisten huippusolistien levytyksiin.  Fuhrmann oli 
myös laajasti mukana musiikin järjestötoiminnassa (mm. Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis 
ry, Teosto, Gramex, Suomen Muusikkojen Liitto)  ja toimi musiikkielämämme vaikuttajana 
muun muassa Suomen Musiikkineuvostossa ja Valtion säveltaidetoimikunnassa.

Tampereen puhallinorkesteriyhdistys ry, tuttavallisemmin Tampu, on vuodesta 2006 toiminut Tampereen seudun 
puhallinorkesteriväen yhdistäjänä ja tapahtumajärjestäjänä. Yhdistys  on isännöinyt lukuisten paikallisten konserttien ja 
koulutustilaisuuksien lisäksi suuria valtakunnallisia puhallintapahtumia kuten Puhallinorkesterien SM-kilpailuja. 

Tampu myös kokoaa ja vaalii paikallista puhallinorkesteriperinnettä, mistä esimerkkinä tämä nuotinnos. Tamperelaisten 
puhallinorkestereiden paljon esittämän Tampereen juhlasoiton nuotinnokset ovat olleet huonokuntoisia, ja vuosien 
varrella osin kadonneetkin. Tampu kokosi teoksen nuottimateriaalin, kirjoitutti uudelleen puhtaaksi säveltäjä Jukka 
Viitasaarella ja painatti tässä olevaan muotoon. Tampu kiittää Tampereen kaupunkia tuotantotuesta.  

Teksti: Anu Pihl, kuvat Tampun arkisto



 
 

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

Jussi Lampela: If we must die UUTUUS! 
Pirkanmaan Pinnan 2020 sävellyskilvan kakkonen! 
(grade 4)  

Markku Viitasaari: Global Winds UUTUUS! 
Pirkanmaan Pinnan 2020 sävellyskilvan kolmonen! 
(grade 4) 

Anne Kankare: Urhea Orkka UUTUUS! 
Riemastuttava junnumarssi 
(grade 1,5)  

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

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

Aki Knaappila: Vaellus UUTUUS! 
Raikkaat sävyt ja harmoniat, Tampun tilausteos 
(grade 2) 

Aki Knaappila: Häikäisevä läpinäkyvyys UUTUUS! 
Tyylikästä konserttimusiikkia, Tampun tilausteos 
(grade 3) 

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

Tero Lanu: Fantasy Overture 
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! 

Jyrki Koskinen 
From Karelia with Love (grade 4) 
Upea konserttiteos 

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) 

  

Eskelinen, Lumme, Männikkö, Pihl 

PUHALLINPOSSUT 
. 
1. Possumarssi 
2. Susilaulu 
3.   Maailmallelähtölaulu 
4.   Veli Huilu rakentaa talon  (cowboylaulu) 
5.   Veli Klarinetti rakentaa talon (ragtime) 
6.   Veli Trumpetti rakentaa talon (swing) 
7.   Aamunkoitto 
8.   Susi hyökkää 
9.   Possumarssi uusiksi!  

kesto 15:20 (grade 2) jäsenhinta 80 € (muut 100 €) 

www.spolli.com

FinnBandShop 
Puhallinmusiikkia PDF-tiedostoina 

  
7ikko-kustannus, Fennica Gehrman, STM ja SPOL 

www.finnbandshop.com 

SPOL 
Puhallinmusiikkia
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