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Valtakunnalliset Puhallinpäivät ovat 
Uudessakaupungissa 20.3.–22.3.2020. 

Valtakunnalliset Puhallinpäivät ovat 
Uudessakaupungissa 20.3.–22.3.2020. 

Pääkirjoitus 3/2021 
Olipa kivaa päästä soittamaan yhdessä! Olipa mukava 
tavata pitkästä aikaa soittokavereita! Olipa hienoa kuulla 
livekonsertti! Tällaisia tai vastaavia lausahduksia on ollut ilo 
kuulla ja lukea viime aikoina. Jokainen, joka näin on sanonut 
tai kirjoittanut, on ollut vilpittömästi onnellinen elävästä 
musiikista niin soittajana kuin kuulijanakin. 

Tätähän tämä soittaminen ja musiikin tekeminen juurikin on: 
yhdessä tekemistä, kokemista ja hyvän mielen tuottamista. 
Ja kun puhutaan erityisesti puhallinmusiikista, 
puhallinorkesterit jos mitkä ovat tällaisen hyvinvoinnin 
tuottajia aivan ruohonjuuritasolta alkaen.Tämän toivoisi 
myös päättäjien ymmärtävän, kun kulttuurin hyvinvointi-
vaikutuksia kaikenikäisille peräänkuulutetaan. 

Näinä yhä vain jatkuvina epävarmuuden aikoina jaksaminen 
on monella edelleen koetuksella, ja sitä suuremmalla syyllä 
musiikin tuomaa iloa ja voimaa tarvitaan. Nyt olisikin 
tuhannen taalan paikka päättäjien osoittaa teoillaan, että 
tiedostavat ja arvostavat tätä soittoharrastuksen ja elävien 
kulttuuritapahtumien positiivista vaikutusta.

Yksin ei oo yhteissoittoa! kiteytti klarinetisti Anni Tolvanen 
taannoin osuvasti. Jotta puhallinmusiikin ääni kuuluisi 
vahvemmin, liiton jäsenten osallisuutta ja osallistumista 
tulevaisuuden toiminnan suunnitteluun tarvitaan. Tulethan 
siis mukaan keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia liiton 
tapahtumapäivään lauantaina 2.10. Tampereelle. 

Nyt näin uuden lukukauden alettua on hyvä hetki suunnata 
katseet myös ensi toukokuuhun ja puhallinorkestereiden 
sm-kilpailuihin. Vahvasti uskomme siihen, että kolmas kerta 
toden sanoo, ja kilpailut vihdoin voidaan toteuttaa. 

Luodaan toinen toisillemme hyvää oloa soittaen,
hyvää alkanutta syksyä kaikille!

Lappeenrannassa 2.9.2021

Anu Koskinen
puheenjohtaja
Suomen Puhallinorkesteriliitto ry

SPOL HALLITUS 2021

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

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

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

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

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

Hallituksen jäsen
Okko Kivikataja, okko.kivikataja(at)konservatorio.fi, 
050 5203511
Pekka Lyytinen, pekka.lyytinen(at)elisanet.fi, 
041 451 5516
Arrigo Christian Blom, arrigo.blom(at)gmail.com, 
050 500301620
Lassi Takanen, lassi.takanen(at)gmail.com, 
040 7676237

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

Kannessa ”Corno aamujoogalla”, kuva:  Elisa Soikkeli  

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

Aineistot seuraavaan lehteen 10.11.2021 mennessä
viitasaurus@gmail.com

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

Puhallinorkestereiden SM-kisat 
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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Kiikan Torvisoittokunta ry 

Prihti Olavi  erikoisansiomerkki
Sarjomaa Ilkka              erikoisansiomerkki
Vuorenoja Jorma erikoisansiomerkki
Yli-Perttula Arvi              erikoisansiomerkki
Koukku Kalle  kultainen
Lassy Leo  kultainen
Salonoja Antti   kultainen
Välimäki Hannu              kultainen
Yli-Perttula Risto kultainen

SPOL onnittelee!

Ahjo Sandy  hopeinen
Laaksonen Olavi hopeinen
Lehtomäki Simo             hopeinen
Mäkinen Taisto              hopeinen
Bredalholm Raimo pronssinen
Haapaniemi Terhi  pronssinen
Hakala Jukka  pronssinen
Kartano Ville-Matti pronssinen
Luonsi Antero  pronssinen
Ollila Veli   pronssinen
Keiho Päivi   kuparinen
Merinen Liisa  kuparinen
Yli-Kojola Outi  kuparinen

Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:n myöntämät ansiomerkit:

Puhallinmusiikki nyt ja tulevaisuudessa – mistä oikein puhaltaa?

Lauantaina 2.10.2021 klo 12.00–14.00 
Laikun kulttuuritalon luentosali (os. Keskustori 4, Tampere)

Tervetuloa keskustelemaan puhallinmusiikin ajankohtaisista asioista ja
tulevaisuuden näkymistä. Tilaisuuden aluksi esitellään jäsenistölle valmisteilla
olevan PuhApp -tapahtumasovelluksen sisältöä, toimintaa ja käyttömahdollisuuksia.

Keskustelun herättäjinä puhallinorkesteritoiminnan ja koulutuksen eri näkökulmista 
toimivat kutsutut asiantuntijat. Seminaariin on mahdollista osallistua myös etänä.
Toivomme jäsenistöltä aktiivista osallistumista ja toiveita liiton toiminnan suuntaamisesta tulevina vuosina.

Ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2021 sähköpostitse osoitteeseen spol.toiminnanjohtaja@gmail.com. 
Jos ilmoittaudut yhdistyksesi tai yhteisösi edustajana myös syyskokoukseen, voit lähettää valtakirjan samalla viestillä.

Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:n syyskokous

Lauantaina 2.10.2021 klo 15.00
Laikun kulttuuritalon luentosali (os. Keskustori 4, Tampere)

Tervetuloa sääntömääräiseen syyskokoukseen! Osallistua voi myös etäyhteyden välityksellä. Tarkemmat tiedot 
kokouksesta ja siihen ilmoittautumisesta löytyvät jäsenille erikseen lähetettävästä kokouskutsusta. 
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SISÄLLYS – Puhallinorkesteri 1/2021SISÄLLYS – Puhallinorkesteri 3/2021
3            SPOL tiedottaa
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9             Vaskiradio breikkasi
10–11    Kurikan Soittokunnan Movietime Livestream -konsertti äitienpäivänä 2021 
12–13    Rekrytointi-inspiraatiota Norjasta alkeispuhallinorkestereille
14–17    Järvenpään puhallinmusiikkiviikko 
18–19    Yhteissoiton riemua ja livemusiikkia yleisölle
20                Kesän kymppi
21            Hyytinen: Soiva keho
22–25           Varusmiessoittokunta Haminassa
26               Varusmiehet viisuilivat!
27               Kai Ruskeepää juhlii pyöreitä
28           Elettiinpä ennenkin: Brass Septet Astran CD 1998
29               Dir.mus. Raimo Lukkarinen in memoriam
30–32    Covid-19 in Interim Retrospect-  What Has Changed in the Windband World? 
33                  Nuutisia/Yheter
34–36              Kiikan Torvisoittokunnalla katkeamattomat 100 vuotta
38–39              Liiton uudet säännöt on hyväksytty
40–42             Notaatio-oppia – standardeista ja hyvästä käytännöstä, osa 2

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. 

Partiolippukunta Tampereen Kotkien puhallinorkesteri  Näsipuiston
esiintymislavalla elokuussa 2021. Kuva: John D. Hopkins
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Puhallinsoitosta puhuttiin paljon keväällä 
korkeakoulun hakutulosten tultua. Paljon 
keskustelussa oli asiaa ja avoimia kysymyksiä. 
Säästöt kulttuurimäärärahoissa ovat vähentäneet 
keikkamuusikoiden töitä, puolet puolustusvoimien 
soittokunnista lakkautettiin muutama vuosi sitten, ja 
edellisten kahden porvarihallituksen aikaan tehtiin 
niin rajuja koulutusleikkauksia, että heikompaa 
huippaa vieläkin. 

Kun maassa on vain yksi korkeakoulu, on 
päivänselvää, että seula on tiivis. Ja jos vielä 
ulkomailta tulee hakijoiksi lähtötasoltaan jo 
valmiimpia muusikoita, ei ketään voi syyttää siitä, 
että valinta kohdistuu heihin. Toki on olemassa 
myös tutkimuksia, jotka eivät tulostensa pohjalta 
tue tätä strategiaa. Jo valmiimmaksi muusikoksi 
itsensä kokeva opiskelija ei välttämättä kehity enää 
opiskelujen aikana niin paljon kuin ehkäpä 
lähtötasoltaan heikompi opiskelija. 

Laadukkaalla ja soittajan ikään ja osaamiseen 
suhteutetulla soittimella on myös valtava merkitys 
soittajan kehityksessä. Onko meidän nuorilla 
puhallinsoittajilla mahdollisuus saada riittävästi 
taloudellista tukea parempien soittimien 
hankintaan? Monissa kaupungeissa ja kunnissa ei 
ole olemassa mitään väylää hakea taloudellista 
tukea soittoharrastukseen ylipäätään. Selkeästi 
näkyy myös suunta, jossa musiikkileirit eivät sovi 
perheiden kesäsuunnitelmiin. Minusta ei ainakaan 
koskaan olisi tullut minkään sortin muusikkoa ilman 
jokakesäistä musiikkileiriä tai kahta. Vaikka toinen 
harrastus vei kesistä ison osan, tästä ei tingitty.

Keskustelu taiteen perusopetuksen tason laskusta on kyllä ihan puskista huutelua. Kesän puhallinleiri Järvenpäässä oli 
vahva todiste aivan päinvastaisesta. Opettaminen ja lapset ovat muuttuneet. Myös käsityksen tästä niin sanotusta 
korkeasta tasosta tulisi ehkä päivittyä tälle vuosisadalle. Harrastajajoukko ei ole enää niin yhtenäinen, minkä lisäksi 
lapsilla ja nuorilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita ja taustoja. Vanhoilla kriteereillä arvioiminen ei enää päde tähän 
päivään mitenkään. Ne, jotka haluavat oppia soittamaan ja edetä instrumentin hallinnassa pitkälle, saavat edelleen 
todella vahvan tuen sille musiikkiopistoista. 

Ongelmat tulevat vastaan nivelvaiheessa lukio-opintojen aikaan. Nuoret näkevät musiikkialan työnäkymät huonoina ja 
valitsevat varmemman ammatin. Tästä ei voi tpo-opettajia syyllistää. Kulttuuri- ja musiikkivastainen yhteiskunnallinen 
ilmapiiri tulee taatusti jostain muualta. Sama ilmiö näkyy suomalaisessa urheilussa. Nuorten kisoissa tulee menestystä, 
mutta siirtyminen aikuisten sarjoihin pudottaa suomalaiset kauemmaksi kärjestä.

Jotain positiivisia uutisia varmasti kaivattaisiin sekä musiikin koulutuksen että harrastamisen elvyttämiseksi. Uudenlaisia 
avauksia kouluihin syntyy toivottavasti joka puolella Suomea kerhotoiminnan muodossa Harrastamisen Suomen mallin 
jalkautumisen myötä. Toivottavasti tästä syntyy jotakin pysyvää eikä vaan yhden hallituskauden raapaisuja.

Suomen Puhallinorkesteriliiton strategiatyö on käynnissä. Toivottavasti koko jäsenistö osallistuu tähän keskusteluun 
aktiivisesti. Mihin suuntaan liiton toimintaa tulisi kehittää? Mitkä ovat oikeat toimet seuraavien vuosien aikana takaamaan 
jäsenmäärän kasvun ja koko harrastajakentän hyvinvoinnin? Miten saadaan puhallinorkesteri jokaiseen 
musiikkiopistoon? Viestejä on jo tullut tästä aiheesta ja niitä toivomme lisää.

Toivotaan paljon keikkoja ja konsertteja kaikille orkestereille!

Kolumni: Omalla      äänellä 

Teksti: SPOL:n toiminnanjohtaja Sirpa Berg

Kuva: Paula Mäkinen
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Valtakunnallista puhallinmusiikin päivää vietettiin toukokuussa jo toistamiseen poikkeuksellisten olosuhteiden aikana. 
Vaikka orkestereiden harjoitusten järjestäminen on ollut haasteellista, siitä huolimatta moni orkesteri sai näyttävän 
tempauksen aikaiseksi paikkakunnallaan.

Näyttävin, tai ainakin näkyvin tapahtuma tuli Kuopiosta, kun Haapaniemen Nuorisomusiikki ry:n trumpetistit esittivät 
virsisävelmiä Tuomiokirkon tornista. Nuoret soittivat antaumuksella upeiden maisemien auetessa, ja hurmioitunut yleisö 
seurasi alhaalla tapahtumaa. Vastaavanlaisia soittotapahtumia toivottiin Kuopiossa toteutuvan jatkossakin, jopa 
viikoittain.

Rantasalmen C-puhallinorkesteri luotti suoratoiston voimaan ja Marja Ikosen säveltämä BAG-rap oli Facebookissa 
katsottavissa 15.5.2021 lähtien. Nuoret soittajat räpäyttivät nasevia säkeitä: ”Pöpöt ei meitä lannista, kun nautimme 
musiikkiannista….” Tästä tuli mieleen, josko räpin ja hip hopin kautta löytyisi isompikin linkki nuorisolle 
puhallinorkesteritoiminnan pariin. Nyt vaan luuppi- ja riimipajat käyntiin.

Valtakunnallinen Puhallinmusiikin päivä 2021

Kuopio

Rantasalmi
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Oulun konservatorion Viventi-puhallinorkesteri juhlisti puhallinmusiikin päivää julkaisemalla 13.5. komean 
konserttivideon, joka oli nauhoitettu muutamaa päivää aikaisemmin Madetoja-salissa.  Paikalla ei luonnollisestikaan ollut 
yleisöä, mutta konsertti on yhä YouTubessa katsottavissa. Hienon ohjelman lisäksi kokonaisuutta täydensivät soittajien 
haastattelut.

Turusta osallistuttiin peräti kahdella videolla: Turun Metsänkävijäin vaskiviisikko jalkautui Puolalan puistoon soittaakseen 
puhallinpäivän kunniaksi ensimmäiset yhteiset sävelet puoleen vuoteen.  Osittain samoista soittajista koostuva 
Tubatämjarna – Tuubankesyttäjät sen sijaan oli valinnut esiintymispaikakseen Aurajoen rannan Turun keskustasta. 
Molemmista esityksistä kuului yhteissoiton ilo pitkällisen odotuksen jälkeen, ja yleisö oli myös riemuissaan elävästä 
musiikista.

Viikon päätteeksi myös 
Kuortaneella osallistuttiin 
tapahtumaan. Iloinen 
soittajaryhmä  oli kokoontunut  
Kuortaneen tilitoimiston eteen 
elävöittämään katukuvaa. 
Tapahtuma oli dokumentoitu 
vain valokuvin, mutta niistäkin 
välittyi Kuortaneen viesti: 
”Hymyileviä soittajia ja iloista 
soittoa, siitä on puhallin-
musiikki tehty!”

Teksti: Pekka Lyytinen
Kuvat: SPOL:n arkisto

(Valtakunnallista 
Puhallinmusiikin päivää voi 
kukin orkesteri viettää omalla 
paikkakunnallaan itselleen 
parhaimmin sopivana päivänä 
ajalla 10.–16.5.2021, 
toim.huom.)

Valtakunnallinen Puhallinmusiikin päivä 2021                    Valtakunnallinen Puhallinmusiikin päivä 2021                                                                                

Oulu

TurkuTurku

Kuortane
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Rantasalmen puhallinorkesteri kuului niihin 
muutamiin onnekkaisiin orkestereihin, jotka 
pystyivät kokoontumaan loppukeväästä 
esiintyäkseen striimiyleisölle. Näin orkesteri sai 
järjestettyä toukokuun lopulla – peräkkäisinä 
viikonloppuina – kaksi suoratoistokonserttia: 
sunnuntaina 23.5. kuultiin Rantasalmen A- ja B-
puhallinorkestereita solistinaan Tero Lindberg ja 
lauantaina 29.5. A-, B- ja C-orkesterit 
konsertoivat Järvi-Saimaan kansalaisopiston 
musiikinopettaja Marja Ikosen johdolla 
vapputunnelmissa.

Tero Lindbergin vierailu Rantasalmelle siirrettiin 
keväästä 2020 toukokuulle 2021, ja vähällä oli, 
että koronan vaikutuksesta myös kevään 2021 
koulutukset ja konsertti olisivat peruuntuneet. 
Vaihtamalla esiintymispaikaksi Keskuskoulun iso 
liikuntasali saatiin kuitenkin vaaditut kahden 
metrin turvavälit aikaiseksi ja 

tapahtumaviikonloppu järjestettyä. Koska B-orkesterin kokoonpano ehti vuodessa muuttua lähes täysin viime kevään 
orkesteriin verrattuna, oli uudistuneella B-orkesterilla iso haaste opetella ohjelmisto täksi kevääksi. B-orkesterin 
soittajista suurin osa on aloittanut soittoharrastuksen vasta kaksi vuotta sitten. Onneksi mukaan saatiin muutamia 
Aikuisten puhallinorkesterin soittajia ja avustajia täydentämään nuorta B-bändiä!

Konsertin kappaleet olivat Tero Lindbergin sovituksia viihdemusiikin klassikoista, ja suurin osa esitettävästä ohjelmistosta 
löytyykin Lindbergin omilta albumeilta The Return of the Golden Trumpet (Kultaisen trumpetin paluu) ja The Golden 
Trumpet Strikes Again (Kultainen trumpetti iskee jälleen). Konsertissa kuultiin soolonumeroiden lomassa myös orkesterin 
omia esityksiä. Konsertin tukijana oli Musiikin edistämissäätiö. Rantasalmen puhallinorkesterin soittajat saivat 
Lindbergiltä viikonlopun aikana koulutusta neljässä puhallinmusiikin osa-alueessa. Koulutuksen aiheina olivat 
improvisaation perusteet, fraseeraus, ansatsin muodostaminen ja hengitys/ilmankäyttö. 

Kauden päättäjäistilaisuutenakin tunnettu ”Vappukonsertti” järjestettiin toukokuun viimeisenä viikonloppuna. 
Lainausmerkit nimeen tulivat poikkeuksellisen ajankohdan vuoksi. Muutoin konsertti noudatti perinteistä kaavaa: 
ohjelmistossa oli viihteellistä musiikkia ja mukana tietysti perinteiset Pink Champagne ja Ankkurit ylös -kappaleet. 
Koristelusta vastasi C-puhallinorkesteri, kuten tapana on, ja kaikilla soittajilla oli asuina mitä erikoisimpia kostyymejä. 
Monilta sektioilta löytyi myös yhteinen teema, kuten A-orkesterin lyömäsoittajien silakka-asut, trumpetistien ”junttiasut”, 
klarinetistien tonttuasut tai huilistien Abba-asut. Pienempien lasten orkesterien riveissä näkyi useita ninjoja, poliiseja, 
rosvoja, prinsessoja ja keijuja.

Jokainen orkesteri esitti konsertissa kuusi kappaletta. A-orkesterin solisteina toimivat tällä kertaa klarinettisektio (Sonja 
Putkonen, Leena Penttilä ja Enni Kettunen) Henry Mancinin polkassa Pie in the Face ja lyömäsoittaja Vili Huupponen 
Alfred Reedin Marimbaconcertinon 3. osassa. B-orkesterin solistina esiintyi saksofonisektio (Tomi ja Elias Hytönen, 
Minessa Kukkonen, Ronja Ikonen) Marja Ikosen kappaleessa SaksoFanit. B-orkesteri kajautti ilmoille myös mm. 
orkesterin Tornado-nimisen tunnusmarssin (säv. Janne Ikonen).

Konsertin tuoreimmat soittajat löytyivät C-orkesterin riveistä, joissa musisoi paljon uusia puhallinorkesterilaisia 
(soittotaustaa 2–9 kk). C-orkesteri esitti paljon suomalaista musiikkia, ja mukana oli myös Suomen Puhallinorkesteriliiton 
lanseeraaman Puhallinmusiikin päivän tempauksessakin soitettu ja räpätty BAG-rap. Konsertissa saatiinkin julkistaa 
ilouutinen, että tempaus – ja pitkäjänteinen esiintyminen Puhallinmusiikin päivänä – oli SPOL:n toimesta huomioitu 
erikoismaininnalla! Varsinaisena Vapunpäivänäkään 1.5. Rantasalmen puhallinorkesteri ei ollut täysin toimettomana, 
vaan silloin A-puhallinorkesteri esiintyi suorassa lähetyksessä presidenttiparille Mäntyniemeen vieden perille Suomen 
Työväen Musiikkiliiton musiikillisen vapputervehdyksen kappaleen Children on Sanchez muodossa.

Teksti: Marja Ikonen, kuvat: Karoliina Viinanen

Rantasalmen kevätkonsertit 2021

Concertino for Marimba and Winds, 
solistina vappuisa Vili Huupponen. 

"Vappukonsertin" tunnelmissa C-orkesterin 
käyrätorvisti  Toivo Vihavainen. 

Trumpettisektion ikähaitaria soittamassa 
Eino Ristilä ja Justus Juutilainen. 
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Moni idea on syntynyt saunan lauteiden kuumuudessa, niin myös Vaskiradio, joka puolestaan soi puhallinväen 
iloksi paahteisessa heinäkuussa 2021. Lieksalainen tapahtumaradio soitti neljä viikkoa yötä päivää musiikkia 
sekä tarjoili ohjelmallisia makupaloja Vaskiviikottomaan kesään.

Kukko Boys -vaskikvintetti on monelle Lieksan kävijälle tuttu ja iloinen porukka, joka saa aikaan jos jonkinlaisia 
musiikillisia tempauksia. Ensimmäistä kertaa kuitenkin porukka talkoili viime kesänä radiotoiminnan parissa. 
Vaskiradion tiimissä olivat kesällä 2021 mukana tuottaja Tappi Kiiskinen, ohjelmistovastaavat Aki ja Atso Vänskä sekä 
Mr Boogieman. Teknisestä toteutuksesta vastasi Sami Ehrukainen ja kuljetuksesta ja roudauksesta Matti Muikku. 

– Vaskiradion oli tarkoitus olla Lieksan Vaskiviikon tapahtumaradio ja tukea sillä tavalla festivaalin näkyvyyttä. 
Festivaali kuitenkin jouduttiin perumaan ja meillä oli suunnitelmat sen verran pitkällä, että päätettiin siitä huolimatta 
tarjota vaskimusiikkia radiokanavallamme, kertoo tuottaja Tappi Kiiskinen

Vaskiradio.fi -sivustoa ja sieltä löytyvää mediasoitinta ladattiin heinäkuussa yli 6 000 kertaa. Se on paljon tilapäiselle 
radiokanavalle.
– Kuulijoita oli ympäri Suomen. Emme aavistaneet, että radio tällä tavalla löisi läpi. Saimme valtavasti positiivista 
kuulijapalautetta ja sisällön kehittämisideoita. Vaikka rahallisesti jäämmekin hieman tappiolle nyt ensimmäisellä kerralla, 
uskon, että voimme toteuttaa ensi kesänä Vaskiradion jälleen uudelleen, lupaa Kiiskinen.

Vaskiradio kuului myös radiotaajuuksilla 91,1 MHz Pohjois-Karjalassa ja 97,1 MHz pääkaupunkiseudulla.

Enemmän puhallinorkesterimusiikkia

Kesäradion toiminta-ajatus oli se, että heinäkuun ensimmäiset kolme viikkoa soitettiin levyjä, paljon erilaista musiikkia, ja 
ainoastaan kappaleita, joissa on mukana vähintään yksi vaskisoitin. Vaskiradion WhatsApp-chatin sekä Facebook- ja 
Instagram-sivujen kautta kuulijat pääsivät vaikuttamaan kappalelistaan,  ja paljon sitä kautta myös ehdotettiin lisäyksiä 
soittolistalle. Yhteen asiaan Tappi Kiiskinen kuitenkin toivoo erityisesti Puhallinorkesteri-lehden lukijoiden apua:

– Radiomme lähetyksissä kuului viime kesänä liian vähän puhallinorkesterimusiikkia. Meillä ei ollut levyjä! 
Jos orkesterillanne on levy, jota voisimme Vaskiradiossa soittaa, lähettäkää se meille niin ensi kesänä soitamme, 
toivoo Kiiskinen. (Levyt voi lähettää osoitteeseen Tapani Kiiskinen, Koivusillantie 9, 75500 Nurmes. Mahdolliseen 
pakettilähetykseen tarvittava p. 0504627440. Toim. huom.)

Heinäkuun viimeisellä viikolla Vaskiradiossa oli paljon ohjelmaa: neljä Vaskiradio-live! -konserttia, Aki Show aamuisin, 
haastatteluja, Pielisen Digi-savotta ja mm. Atso Vänskän iltashow.

Vaskiradio tarvitsee sponsoreita ja tapahtuman

Vaskiradio toimi viime kesän vapaaehtoistyönä ja mukaan lähti muutamia sponsoreita. Kuukauden mainostaminen 
vaskiaalloilla maksoi muutaman satasen, ja loppukuusta jo jokunen uutuuden vuoksi kieltäytynyt sponsori harmitteli, ettei 
lähtenyt mukaan. Tappi Kiiskinen arvioi, että ensi kerralla mainostajia on varmasti jo enemmän. 

Vaskiradio tarvitsee Vaskiviikkoa ja toivoo yhdessä meidän kaikkien kanssa, että 
tapahtuma saadaan toteutettua kesällä 2022. Konserttien lisäksi Vaskiviikon 
taiteilijapersoonat pääsevät paremmin esille, ja samalla kuluneen kesän tavoin radio 
voi tuoda esiin kaunista kansallismaiseman ympäröivää Lieksaa ja sen palveluita. 
Festivaalien avulla tapahtumaradio voisi muuttua sellaiseksi, kuin Kukko Boysit sitä 
saunan lauteilla kerran unelmoivat. 

Teksti: Minna Kajander
Kuva: Vaskiradio

Vaskiradio breikkasi!
Vaskiradion lähetyksessä vieraana trumpetisti Visa 
Haarala (keskellä). Tuottaja Tappi Kiiskinen 
(oikealla) ja kanavan musiikitarjonnasta 
osaltaan vastannut Aki Vänskä (vasemmalla). 
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Kurikan Soittokuntaan liittyi syksyllä 2019 useita nuoria soittajia. Kaikki uudet soittajat olivat musiikki-
opistolaisia ja soittotaidoiltaan siinä vaiheessa, että liittyminen soittokuntaan oli ajankohtaista. Syksyn 2019 
konsertin suunnittelu oli aloitettu jo hyvissä ajoin, eikä siihen enää voitu vaikuttaa. Kuitenkin haluttiin, että 
nuoret soittajat saisivat vaikuttaa tulevaan ohjelmistoon ja soittaa mieleistänsä musiikkia. Seuraavan 
soittokunnan oman konsertin ohjelmistoa aloitettiin suunnitella syksyn 2019 lopulla, ja kantavaksi teemaksi 
valikoitui nuorilta soittajilta tullut elokuvamusiikki. 

Konsertti vastatuulessa, koronakevät 2020

Kevään soittokausi alkoi Kurikan soittokunnalla perinteisesti, lukion vanhojen tanssien ja niihin valmistautumisen 
merkeissä. Vanhojen tanssien lisäksi soittokunta pääsi toteuttamaan täysin uutta aluevaltausta, kun se kutsuttiin Kurikan 
Ryhdin jääkiekon miesten edustusjoukkueen kotipeliin soittamaan ja kannustamaan kotijoukkuetta. Soittokunta esiintyi 
ennen ottelua, väliajoilla ja ottelun päätyttyä. Tunnelma oli mahtava koko ottelun ajan, ja soittokunta sai runsaasti 
kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta. Kotijoukkue voitti ottelun 5–3.  Tuo helmikuinen viikonloppu oli soittoa ja 
juhlatunnelmaa täynnä. Meistä tuskin kukaan arvasi tuon esiintymisen jälkeen, että se olisi toistaiseksi viimeinen 
soittokunnan esiintyminen elävän yleisön edessä. Maaliskuun puolivälissä alkoi koko Suomea koskenut koronasulkutila, 
jonka pituutta oli vaikea arvioida. Varmaa kuitenkin oli, ettei konserttia pystyttäisi toteuttamaan koronakeväänä siten, kuin 
se oli alun perin suunniteltu. 

Valonpilkahduksia ja uusia suunnitelmia

Kurikan Soittokunnan osalta koronasulku kesti kolme kuukautta. Koko maata koskeneen koronasulun jälkeen pidimme 
kesäkuussa muutamat soittoharjoitukset ulkoilmassa, Kurikan museonmäellä. Yhdessä soittaminen ja uudet kappaleet 
toivat varmasti jokaiselle soittajalle iloa ja valoa synkän kevään jälkeen. Käsitimme, ettei koronatilanne tule helpottumaan 
eikä täysin yleisölle avointa konserttia pystytä järjestämään. Pitkin kevättä oli moni esittävän taiteen ryhmä, niin 
ammattilaisia kuin harrastajia, tehnyt livestream-esityksiä. Aloimme kehittää ideaa, tuoda soittokunta 2020-luvulle. Tämä 
tarkoittaisi, että soittokunta panostaisi jatkossa myöskin ilmaisuun ja konsertointiin internetin kautta. Kurikan kaupunki 
jakaa vuosittain avustuksia eri toimijoille, suunniteltuihin kohteisiin. Soittokunta haki ja sai avustusta digiloikkaan ja 
toteutettavaan livestream-konserttiin. Konserttia alettiin suunnitella soittokunnalle täysin uudesta näkökulmasta ja 
toteutustavasta. 

Suunnitelmat etenevät, kehittyvät ja konkretisoituvat

Konserttia alettiin suunnitella toteutettavaksi syksyn 2020 aikana. Avustuksen turvin soittokunta pystyisi panostamaan 
paljon uuteen aluevaltaukseen. Koska konsertti lähetettäisiin koko maailman tavoitettaviin, haluttiin konserttia kehittää 
pidemmälle. Aikaisessa vaiheessa todettiin, että konserttiin halutaan solisti. Solistiksi valikoitui upeaääninen Heini 
Ikonen. Hänellä oli ennestään jo kokemusta puhallinorkesterin kanssa esiintymisestä. Lisäksi ohjelmistoon haettiin lisää 
hienoja elokuvamusiikkisovituksia. Konsertin tuottajaksi ja asiantuntijaksi pyysimme jalasjärveläisen kulttuurituottaja 
Mikko Jokipiin. Hän tulisi vastaamaan konsertin teknisestä tuottamisesta ja toteuttamisesta. 

Kurikan Soittokunnan Movietime Livestream -konsertti äitienpäivänä 2021

Kurikan Soittokunnan Movietime Livestream 
-konsertti äitienpäivänä 2021
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Hanke täydellisessä vastatuulessa

Syksyn 2020 harjoitukset pystyttiin 
aloittamaan hyvissä ajoin ja koko 
soittokunnan voimin. Harjoitusten 
edetessä kuitenkin koko valtakunnan 
koronatilanne paheni jatkuvasti. 
Kokoontumisia rajoitettiin, 
tapahtumia peruttiin ja epävarmuus 
kasvoi jatkuvasti. Syksyn edetessä 
jouduimme raskaan päätöksen 
eteen: konsertti oli jälleen peruttava 
ja siirrettävä tarkemmin 
määrittämättömään tulevaisuuteen. 
Soittointoa kuitenkin koko 
soittokunnalla oli. Se joutui 
harjoittelemaan pitkin syksyä ja 
alkukevättä jaettuna orkesterina. 
Käytännössä tämä tarkoitti, että 
puupuhaltimet (huilut, klarinetit ja 
kaikki saksofonit) harjoittelivat omana 
ryhmänä. Toisena ryhmänä 

puupuhaltimien jälkeen harjoittelivat omana ryhmänä vasket: trumpetit, baritonit, tuubat, pasuunat, käyrätorvet ja 
alttotorvi. Rumpali vaihteli ryhmien välillä. Kyseisen kaltainen harjoittelutapa tarjosi hienon mahdollisuuden 
stemmaharjoituksille, nyanssien hiomiseen ja pienen ryhmän dynamiikan tunnusteluun. 

Valoa tunnelin päässä ja onnistumisia

Toinen koronakevät 2021 toi tullessaan jatkuvan epävarmuuden. Kevätkauden edetessä pääsimme vihdoin 
harjoittelemaan koko soittokunnalla yhdessä. Pidimme turvavälit, vältimme liikkumista ja pidimme maskia koko ajan, 
paitsi soittaessa. Kevään edetessä vakuutuimme kahdesta asiasta. Halusimme toteuttaa konsertin ja ottaisimme yleisöä, 
jos se olisi mahdollista. Aikataulullisesti päädyimme myöhäiskevääseen, jolloin riskiryhmäläiset ja vanhemman polven 
soittajat olisivat saaneet ainakin ensimmäisen rokotteen. Ajankohdaksi valittiin äitienpäivä ja paikaksi jo alun perin 
varattu Seinäjoen Rytmikorjaamo. Rytmikorjaamo on esiintymispaikkana ensiluokkainen. Yleisöä saimme toukokuussa 
olevien kokoontumisrajoitusten puitteissa ottaa paikan päälle 15. Paikat jaettiin soittajien omaisten kesken. Livestream 
toteutettiin yhdessä Kurikkalive YouTube -kanavan kanssa. Konsertti lähetettiin tuon kanavan kautta suorana, ja se pysyi 
siellä katseltavana kaksi kuukautta. Kuvaus- ja lähetystiiminä toimi rautaisesti Mikko Jokipiin lisäksi kuvaajat Juho 
Knaapi ja Lotta Saarteinen. Ääni- ja valomiehinä toimivat Mikko Männistö ja Sami Jormanainen. 

Rytmikorjaamolla meitä avusti osaava ja mahtava 
henkilökunta. Upeaäänisenä solistina loisti Heini 
Ikonen ja kapellimestarina mahtava Anna 
Sillanpää. Koko konsertin ajan koko 
soittokunnasta huokui onnistuminen ja 
soitonriemu. Yli vuoden jatkunut epävarmuus ja 
esiintymistauko purkautui käsin kosketeltavana 
ilona. Konserttia seurasi reaaliajassa satoja 
ihmisiä, ja jälkikäteen tallenteen tavoitti useat 
sadat katselijat. 

Jälkisanat

Tätä kirjoittaessa elokuun lopussa 2021 on hienoa 
palata muistelemaan onnistumista. Tällä hetkellä 
koronatilanne on jälleen huononemaan päin, 
mutta toivomme, että pääsemme jälleen 
esiintymään elävän yleisön eteen. Onhan 
musiikki, kuten kaikki tiedämme, parasta elävänä 
ja paikan päällä nautittuna. Kurikan Soittokunta 
tekee uuden aluevaltauksen syksyn 2021 aikana. 
Suunnittelemme ja toteutamme ensimmäisen 
musiikkivideomme. 

Teksti: Niilo Rinta-Harri, 
Kurikan Soittokunnan puheenjohtaja

Kuvat: kuvakaappaukset livestream-videosta 
Niilo Rinta-Harri,  livestream-kuvaajat Juho 
Knaapi, Lotta Saarteinen, Mikko Jokipii

Kurikan Soittokunnan Movietime Livestream -konsertti äitienpäivänä 2021

Solistikappaleita olivat Skyfall, From Russia With Love, Money Money 
Money,  Circle of Life, Beat It ja Diamonds Are A Girl’s Best Friend. 
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Rekrytointi-inspiraatiota Norjasta alkeispuhallinorkestereille:
ilmainen puhallinmusiikkileiri 1–3 -luokkalaisille juuri ennen koulun alkua

Tänä vuonna Asker Skolekorps onnistui rekrytoimaan n. 40 uutta alkeispuhaltajaa keväällä, ja lisää on tulossa. 
Ensimmäinen onnistuminen tuli koululaiskonserttien muodossa. Lapset soittivat lapsille, mutta erittäin tasokkaan bändin 
kompatessa. Koululaiskonserteissa jaettiin pieniä, hauskoja käyntikortteja, joissa oli sekä avoimien ovien päivän tiedot, 
tietoa orkesterista että tietoa tästä alkeispuhallinorkesterileiristä.

Elokuussa alkoi puhallinleiri, joka kesti kouluviikon maanantaista perjantaihin 2.–6.8.2021. Tämä oli ensimmäinen kokeilu 
kastissaan, kiitokset ideasta ja toteutuksesta kuuluvat täysin minun kouluorkesterin hallituksen puheenjohtajalle Hanne 
Rennemolle. Lapset kävivät päiväleirillä kotoa käsin. Leirillä oli noin 80 lasta ja osallistujat oli jaettu kahteen eri 
porukkaan/orkesteriin. Osa lapsista oli jo keväällä orkesteriin ilmoittautuneita, osa heidän kavereitaan. Osa leiriläisistä 
kuuluu meidän kouluorkesterin piiriin, osa viereisen koulun piiriin. Velvoitetta jatkaa syksyllä ei ollut, mutta näyttää siltä, 
että jo tämän päivän jälkeen yli 90 % jatkaa syksyllä orkesterissa.

Leirillä työskenteli kuusi ammattilaista (kaksi kapellimestaria, 
kaksi puupuhaltimien opettajaa ja kaksi vaskisoiton opettajaa) 
sekä 21 nuorta, jotka ovat vanhimpia kouluorkesterisoittajia. 
Olemme näin ollen myös kesätyöllistäneet vanhimpia 
soittajiamme. He leikittivät, tanssittivat ja laulattivat lapsia 
sekä myös toimivat harjoituksissa avustajina sekä 
pienryhmän opettajina. 

Kaikille jaettiin soittimet, harjoiteltiin pienryhmissä, tehtiin 
tutustumisleikkejä ja vedettiin ensimmäiset 
orkesteriharjoitukset. Leiri jatkui näin viikon ja päättyi 
perjantaina konserttiin. Soittimia on haalittu ympäri ämpäri, 
omista ja muiden varastoista, ja onneksemme muutama 
soitinkauppa on halunnut sponssata tätä myös.

Rekrytointi-inspiraatiota Norjasta alkeispuhallinorkestereille

Klarinetistit ja huilistit saivat ensimmäiset vinkit soittimen hallintaan.
Vanhimmat kouluorkesterin soittajat esittelevät soittimia ja univormuja.

Kaupunginjohtajakin paikalla 
ensimmäisissä harjoituksissa.
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Koko homma on siis osallistujille ilmainen. Paikallinen kulttuurikoulu on ollut mukana hankkeessa tarjoamalla tukea 
opetukseen, apurahaa on saatu valtakunnalliselta apurahajärjestöltä, ja myös kunta on osaltaan mukana. Olen onnekas, 
että minulla on niin osaava, työtä kaihtamaton ja innokas joukko kouluorkesterin hallituksessa (toisin sanoen 
vapaaehtoisia vanhempia), että tämä on saatu aikaiseksi. Itse en siis ollut edes mukana tällä viikolla, vaan toiminta oli 
täysin ulkoistettu. Tämä siis ideaksi, jos jossain päin kärsitään soittajapulasta ja tekijöitä kokeiluun löytyy. Vahva 
suositus. Lapsilla näytti olevan niin lystiä, ja vanhimmat soittajat ottivat todella hienosti roolinsa leirin ohjaajina. Joten 
win-win!

Lopuille aloittajille, jotka ei olleet leirillä, järjestettiin 
viikonlopun mittainen lyhyt aloitusseminaari, joten 
normaalien viikkoharjoitusten alkaessa kaikki vasta-alkajat 
olivat saaneet mukavan lähtölaukauksen uralleen.

Toi, toi, kaikille Suomen puhallinorkesterikentälle syksyyn! 

Teksti: Tanja Carita Ikonen
Kuvat: Tanja Carita Ikonen, Hanne Rennemo

– Nyt syyskaudella toimin kapellimestarina Gjerdrum 
Musikklag, Brøttum Brass Band, Asker Skolekorps, 
Skedsmo Janitsjar ja Telemark Symfoni 
kokoonpanoille. Lisäksi tuomaroin kansallisia 
nuorten solistien kilpailufinaaleja, ja teen 
viikonloppukursseja/yksittäisiä konsetttiperiodeja 
mm. Rælingen Konsertensemblen ja Bjølsen 
Ungdomskorpsin kanssa. Tulenpa minä Suomeenkin 
lokakuun lopulla, jos luoja suo, johtamaan 
(kunniatehtävä!) vanhan musiikkiopistoni, Pielisen 
Karjalan musiikkiopiston juhlakonserttiin koottua 
juhlaorkesteria, Tanja Carita Ikonen kertoo.

Rekrytointi-inspiraatiota Norjasta alkeispuhallinorkestereille

Perjantaina leiri päättyi minikonserttiin.
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Järvenpään puhallinmusiikkiviikko järjestettiin tänä vuonna toista kertaa ikinä. Olin itse mukana ensimmäistä kertaa, 
ja tykästyin heti valtavasti leirin tunnelmaan. Järvenpään seurakuntaopiston miljöö on idyllinen ja avara, ulkona oli tilaa 
kävellä, nauttia auringosta tai pelata ulkopelejä. Myös opiston uimaranta ja rantasauna olivat ahkerassa käytössä 
tukahduttavan helteen takia. 

Puhallinmusiikkiviikolle osallistui paljon eri-ikäisiä soittajia. Se erottaa oman kokemukseni perusteella Järvenpään leirin 
muista musaleireistä. Viikon aikana ehti tutustua käytännössä kaikkiin leiriläisiin, ja ainakin minulle tuli valtavan otettu ja 
huomattu olo, kun minua tervehdittiin ja kysyttiin mitä kuuluu. Sekä puhallinmusiikkiviikon kouluttajat että leiriläiset olivat 
paljon kontaktissa toistensa kanssa, eikä kukaan nostanut itseään muiden yläpuolelle ikänsä, kokemuksensa tai 
taitojensa perusteella.

Puhallinmusiikkiviikolla tehtäviini kuului leirin ohjelman valokuvaaminen, ns. kuvapankin kokoaminen esimerkiksi tulevien 
leirien mainostamista varten. Koska tämä oli ensimmäinen kertani Järvenpään Puhallinmusiikkiviikolla, jännitin etukäteen 
millaista leirillä tulee olemaan. Olimme sopineet opettajani Sirpa Bergin kanssa, että pääsen myös soittotunneille ja 
soittamaan orkesteriin, jos vain kuvaustehtäviltä ehdin. Olin tosi iloinen, kun sain sekä soittamisen että kuvaamisen 
mahtumaan viikkoaikatauluuni suhteellisen vaivattomasti. 

Aamupalan jälkeen kävin seurakuntaopiston alueella kuvaamassa eri soitinryhmien aamulämmittelyjä. Klarinetistien 
ryhmätunnilla sain nauttia yhtyekappaleista, käyrätorvistien aamujumpassa sain osallistua eläinjoogaan ja trumpetistien 
aamulämmittelyssä sain naureskella vitsailulle ja läpänheitolle. Tämän jälkeen menin yleensä Anna-Kaisa Pippurin 
oppiin soittotunnille. Aamupäivisin osallistuin myös Okko Kivikatajan johtamaan Järvenpään Puhallukseen eli 
pisimmällä olevien soittajien orkesteriin. Aivan heti ensimmäisistä treeneistä lähtien olin vannoutunut Okko-fani. Hänen 
johtamistapansa on selkeä ja orkesteria auttava. Suurin syy fanitukselle on Okon täydellinen hermostumattomuus ja 
kuohumattomuus. Itse ailahtelevana ja helposti tulistuvana ihailen ja ihmettelen, kuinka joku voi aina olla ystävällinen, 
selkeä ja rauhallinen. Järvenpään Puhallus oli myös yksi lempiasioistani koko leirillä. Meillä oli mielestäni älyttömän hyvä 
ja tsemppaava yhteishenki! Kaikki soittajat olivat motivoituneita harjoittelemaan, mutta kukaan ei suhtautunut omaan tai 
muiden tekemiseen vääränlaisella vakavuudella tai ehdottomuudella. Itselle pystyi nauramaan ja rento 
huulenheittoilmapiiri auttoi soittajia selviämään myös tukahduttavat hellekelit, jotka Puhallinmusiikkiviikon ajaksi koko 
Suomeen osuivat.

Kaikki Puhallinmusiikkiviikon orkesterit harjoittelivat kahdesti päivässä, mutta itse en päässyt osallistumaan kuin yksiin 
treeneihin päivän aikana kuvaushommieni takia. Etukäteen pohdin miten muut orkesterilaiset suhtautuvat minuun – entä 
jos he pitävät minua laiskana sluibana, joka tulee ja menee, miten mielii, eikä osallistu tarpeeksi orkesterin treeneihin? 
Turhaan huolehdin. Orkesterissa oli hyvä tsemppihenki koko ajan. Minusta oli myös erityisen hienoa soittaa orkesterissa, 
jossa samassa sektiossa soittajien ikäero saattoi olla kymmeniä vuosia.

Järvenpään puhallinmusiikkiviikkoJärvenpään puhallinmusiikkiviikko

Amfiteatterilla oli joka ilta ohjelmaa. 
Kuvassa rööriyhtye.
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Järvenpään Puhallinmusiikkiviikko osui itselle hyvään saumaan myös soitinhankinnan kannalta. Opiskelen Jyväskylässä 
Gradian muusikon perustutkinnossa. Ammattisoittimen hankinta on jo useamman vuoden ollut to do -listalla. 
Soitinvaihtoehtoja löytyi sopivasti Järvenpäästä ja naapurikunnasta. Sirpa ja Anna-Kaisa järjestivät tapaamiset soitinten 
myyjien kanssa, ja pääsin rauhassa testaamaan ja vertailemaan eri soittimia keskenään. Soitintestaus kannatti – löysin 
itselleni soittimen! 

Puhallinmusiikkiviikon loppukonsertissa torstaina pääsin myös Järvenpään Puhalluksen solistiksi Piazzollan 
kappaleeseen Oblivion. Tuntui hirmuisen hienolta soittaa orkesterin kanssa oikealla keikalla aivan oikealle yleisölle. 
Toivottavasti rokotusten edetessä keikoille pääsisi myös syksyn aikana – sekä kuuntelemaan että esiintymään.

Odotan kovasti ensi vuoden Järvenpään Puhallinmusiikkiviikkoa! 
Teksti: Elisa Soikkeli

Järvenpään puhallinmusiikkiviikko

Leirin opettajat Nanako Lammi, Nanna Ikonen, Sakari Viitala, Marika Toivonen, Sirpa Berg, Okko Kivikataja, 
Jenni Kupari, Jenni Hiipakka, Nora Niskanen, Aleksi Saraskari, Anna-Kaisa Pippuri, Teemu Salmi, Keijo 
Säikkä, Veka Ohtamaa ja Ismo Vänskä.

Leirin hallintojengi aloituspalaverissa: leirin johtaja Veka Ohtamaa, 
suunnitteluopettaja Sirpa Berg ja kurssisihteeri Katja Forsström.
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Kesän paras viikko Järvenpäässä

Järvenpään Puhallinmusiikkiviikko toteutettiin ihan oikeana musiikkileirinä. Osallistujamäärä oli kuitenkin rajattu. 50 
leiriläistä saapui aloituspäivänä, ja iloinen pörinä ja pulina alkoi saman tien infotilaisuudessa Seurakuntaopiston pihalla. 
Monilla opettajista oli rankka etäopetuskevät takana ja tunnelmat sen mukaisia. Kun opettajat saivat opettaa luokassa 
oikeita oppilaita ja olla joka päivä tekemisissä kollegoiden kanssa, pieni toivo tulevaisuudesta heräsi. ”Miten hienoa on 
soittaa yleisölle” kuului monen konkarin suusta opettajien konsertin jälkeen.

Leirin ohjelma oli tiivis, ja jokaiselle halukkaalle löytyi varmasti tekemistä. Impropajat, rytmiikkaryhmä, live-elektroniikka ja 
digityöpaja toivat vahvat lisämausteet oppimiseen ja musiikin tekemiseen. Tämän leirin suuri vahvuus on osaavat 
opettajat, joista jokainen on kuin kotonaan 6-vuotiaan aloittajan, tavoitteellisesti harrastavan nuoren, ammattiopiskelijan 
tai aikuisen harrastajan kanssa. Tästä välittyy nykyisten pedagogien osaaminen ja asenne: jokainen on tervetullut 
soittotunnille, orkesteriin, pajoihin ja esityksiin juuri sellaisena kuin on.

Kesän 2022 Puhallinmusiikkiviikon suunnittelu on jo täyttä vauhtia käynnissä. Silloin toivottavasti Tuusulanjärven 
rannassa musisoi vielä suurempi joukko puhallinsoittajia. Leiriohjelmaan ei suuria muutoksia ole tulossa ja 
opettajakuntakin on lähes sama kuin menneen kesän supertiimi. 

Leiriläiset vastailivat palautekyselyyn, ja senkin perusteella viikko onnistui hyvin. Säälle ja erilaisille makutottumuksille 
emme voi mitään emmekä opetustilojen välimatkoille. Myöskään sitä, että jollakin oli liikaa vapaa-aikaa ja jollakin ei 
ollenkaan, ei ole helposti korjattavissa. Kaikkeen muuhun rakentavaan palautteeseen pyrimme reagoimaan. Vielä tuleva 
kesä mennään orkesterien suhteen samalla lukujärjestyksellä. Uusi ja uljas halli, joka pitäisi olla käytössämme kesällä 
2023, antaa sitten vähän väljyyttä taas sekä orkesterien harjoitteluun että lukujärjestykseen viikon aikana.

Tämä kirjoitus on hyvä lopettaa yhteen palautekyselyn ”sana on vapaa” -vastaukseen. Itsekin kymmeniä leirejä 
kiertäneenä allekirjoitan tämän kommentin mielelläni.

”Järvenpään Puhallinmusiikkiviikko 2021 oli toimivin musaleiri, jolla olen saanut olla mukana. Mulla on joidenkin 
kymmenien leirien kokemus, ja nyt täytyy suositella, että muuttakaa kaikkea niin vähän kuin mahdollista.”

Teksti: Sirpa Berg

Järvenpään Puhallinmusiikkiviikolla saatiin Lahti-jengi kasaan, kun eufoniumtaiteilija Leo Wahlsten ja tuubisti 
Aleksi Ikonen tulivat leirille Aleksi Saraskarin oppiin. Conciksella opiskelevat Leo ja Aleksi olivat menossa 
mukana hyvällä asenteella ja hoitivat tonttinsa kunnialla niin orkesterissa, kvartetissa kuin soittotunneillakin. Myös 
uimaan ja sulkkishommiin ehdittiin, välillä oli pikku siesta paikallaan.

Teksti: Aleksi Saraskari

– Ensimmäinen Puhallinmusiikkiviikkoni Järvenpäässä oli tosi ihana! Tutustuin reippaisiin, kivoihin nuoriin, ja yhtä lailla 
reippaisiin ja kivoihin aikuisiinkin. Erityisen hienoa oli hyvä yhteishenki niin nuorten, aikuisten opiskelijoiden kuin 
opettajienkin välillä.
 
Seurakuntaopiston sijainti Tuusulanjärven rannalla tarjosi hyvät puitteet toiminnalle: isoissa luokissa oli hyvä opettaa ja 
soittaa. Tauoilla ja iltaisin pääsi sitten järveen viilentymään! Hurja helle toi mukanaan luoviakin ratkaisuja: niin 
Järvenpään Puhalluksen orkesteritreenit kuin joka aamuiset klarinettiyhtyeen lämmittelyt ja kamarimusisoinnit pidettiin 
ulkona – soitto soi pihoja myöden ympäri kampusta aamusta iltaan, inspiroivaa oli! Puhallinkvintettisoittoakin pääsimme 
opiskelijoiden kanssa puiden varjossa harjoittelemaan. Oli ilo opettaa ja musisoida Puhallinmusiikkiviikolla!

Järvenpään puhallinmusiikkiviikko

1.9.2021 alkaen Järvenpään Seurakuntaopiston nimi on  STEP-koulutus. 
11.–17.7.2022 Puhallinmusiikkiviikon ilmoittautuminen avataan STEP-koulutuksen 
verkkosivulla ja syksyn aikana. Early bird -hinnoittelulla saa mukavan alennuksen 
kurssimaksusta. 

Seuraa viestintäämme myös Järvenpään Puhallinmusiikki Facebook -sivulla sekä 
Instagramissa Järvenpäänpuhallus -tilillä.

Teksti: Nora Niskanen, Sinfonia Lahden klarinetisti
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– Soittajia vauvasta vaariin, mainitsevat 
Halkku ja Maria tekstissään. Lausahdus 
kuvaa loistavasti tämän kesän 
torviluokkaa. Soittajia laidasta laitaan, 
ikäskaala alakoulun ensimetreiltä kypsään 
aikuisikään. Suuri rikkaus opettajalle ja 
vielä suurempi rikkaus soittajille itselleen. 
Huikea, riemunkirjava joukko, joka 
heittäytyi niin eläinjoogan asanoihin 
aamuauringon alla kuin uusien 
kappaleiden ja teknisten haasteiden 
kimppuun soittotunneilla ja orkestereissa. 
Yksi sai kokea ensiesiintymisensä 
soittokavereiden kannustaessa, toinen 
istahti tänä kesänä elämänsä ensimmäisen 
kerran orkesterin riveihin. Kolmas 
uskaltautui soittotunnille ensimmäisen 
kerran sitten 80-luvun. Neljäs ja viides 
testasivat taitojaan ja oppivat uutta 
työpajoissa, kuudes ja seitsemäs löysivät 
toisistaan uudet ystävät. Kaikki sulassa 
sovussa, jokainen oppimassa jotain uutta. 

Teksti: Jenni Hiipakka, 
käyrätorvien kaitsija

– Olimme heinäkuussa 
Järvenpäässä puhallin-
musiikkiviikolla. Leiri oli 
meidän mielestämme 
erittäin kiva ja onnistunut. 
Leirillä oli useampia 
orkestereita, joissa soittajia 
oli vauvasta vaariin. Oli siis 
oivallinen tilaisuus tutustua 
soittajiin eri taustoista ja 
kuulla heiltä omia vinkkejä 
soittamiseen. Porukka oli 
muutenkin oikein mukavaa 
ja siinä syntyi hyviä 
keskusteluita. Leirillä 
huolehdittiin hyvin myös 
koronahygieniasta. 
Yhteissoitossa huomioitiin 
niin korona kuin sääolo-
suhteetkin, sillä soitimme 
suurimman osan 
orkesteriajasta ulkona. 
Päivien kulku oli oikein 
messevästi suunniteltua. 
Aamu alkoi aamujumpalla, 
jonka suunnitteli jokaisen 
instrumentin opettaja 
oppilailleen. Suosituimmaksi 
jumpaksi nousi tottakai 
käyrätorvistien aamuinen 
eläinjooga, joka viimeisinä 
aamuina keräsi mukaan 
myös yllätysvieraita.

Yhteisen orkesterisoiton ja aamujumpan lisäksi meillä oli myös soittotunteja soitonopettajien kanssa 
sekä erilaisia työpajoja. Me valitsimme työpajaksemme live-elektroniikkapajan. Työpaja oli erittäin mielenkiintoinen, 
hauska, ja opimme siistejä juttuja. Lisäksi leirin loppupuolella saimme pitää oman shown oppimaamme liittyen. 
Nälässäkään meitä ei todellakaan pidetty, vaan ruokaa oli tarjolla oikein ravitsevasti päiväkahveineen. Miljöö oli mukavan 
seesteinen ja keskustakin lähellä. Tylsää ei kerinnyt tulemaan ja lämpimällä säällä pelasti järvessä pulikointi. Leiri oli 
mielestämme kaikin puolin hauska kokemus ja odotammekin jo innolla seuraavaa leiriä. Kiittis!

Teksti: Halina Hahl & Maria Kuivasaari,
 2/4  Järvenpään Puhalluksen cornosektiosta

Kuvat: Elisa Soikkeli

Järvenpään puhallinmusiikkiviikko

Jenni ja 

Jenni ja opetuslapset

Neidot nurmikolla
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Yhteissoiton riemua ja livemusiikkia yleisölle
Odotettu yhteissoittoleirin 25. juhlavuosi toteutui koulujen kesäloman alkajaisiksi Kalevalan koululla Kuopiossa. 
Vierailevaksi kapellimestariksi saimme Marja Ikosen Rantasalmelta. Yhteismusisointileiri, joka on tarkoitettu 
soittoharrastustaan vasta aloitteleville, oli järjestyksessään kahdeksas, ja opettajana toimi Nette Hautakangas. Leiri 
kokosi yli 140 osallistujaa Kuopiosta ja lähialueilta puhallinmusiikin ääreen. Kolme päivää kestänyt leiri huipentui 
päätöskonserttiin, jossa yhteismusisoijat ja kaksi eri orkesteria esiintyivät yleisölle. Leirin teemana oli Marja Ikosen ja 
hänen puolisonsa Janne Ikosen säveltämät ja sovittamat kappaleet. 

Yhteissoittoleirejä on järjestetty Kuopiossa vuodesta 1995 alkaen. Tämän jokavuotisen perinteen aloitti Haapaniemen 
nuorisopuhallinorkesterin kunniakapellimestari Pekka Ulmanen. Nykyisin leirin taiteellisena johtajan on toiminut jo 15 
vuoden ajan Haapaniemen nuorisopuhallinorkesterin johtaja Harri Ulmanen. Yhteissoittoleiri järjestetään vuorotellen 
Kuopion eri kouluilla, joissa on musiikkiluokkatoimintaa. Talkootyö tiivistää siten myös eri koulujen vanhempien ja 
opettajien yhteistyötä. 

Yhteissoittoleirillä on hienoa päästä soittomaan suuressa orkesterissa. Puhallinorkesteri vaatii toimiakseen tarpeeksi 
soittajia, ja tämä on haaste etenkin pienemmillä paikkakunnilla. Moni leiriläinen koki soittotaitonsa kehittyneen leirin 
aikana, kun pääsi soittamaan itseään edistyneempien soittajien kanssa. Etenkin stemmaharjoitukset pienemmissä 
soitinsektioissa veivät oppimista hurjasti eteenpäin. Oppiminen on tehokasta, koska leirin aikana soitetaan monta tuntia 
päivässä. Lisäksi yhdessä soittaminen motivoi enemmän harjoittelemaan kesälomallakin. 

Mikä innostaa soittajia harjoittelemaan ahkerasti heti kesäloman alettua? 

– Tällä leirillä on parasta kaikki, huusivat leirin nuorimmat, yhteismusisoijat, yhteen ääneen. Heistä oli myös mukava 
tutustua uusiin, tuleviin musiikkiluokkakavereihin. Myös yhtesimusisointileirin opettaja sai paljon kehuja. 

Haapaniemen koulun neljännelle musiikkiluokalle menevä Leo oli onnellinen saadessaan viettää näin pandemia-aikana 
aikaa muiden lasten seurassa. Eliaksen mielestä parasta leirillä oli, kun sai uusia nuotteja ja soitettavaa.  Viidennelle 
musiikkiluokalle menevien Helmin ja Ailin mielestä parasta leirillä olivat stemmaharjoitukset oman soitinryhmän kanssa. 
Myös tauot ja kanttiiniherkkujen syöminen oli mieluista. Aikuisiällä saksofoninsoiton aikuisorkesterissa aloittanut Mika 
kommentoi uuden oppimisen ja esiintymiskokemuksen karttumisen olevan leirin parasta antia. Leirille ensimmäistä 
kertaa osallistunut Henna kertoi, kuinka mukavaa on päästä soittamaan samassa orkesterissa oman lapsen kanssa. 

Opettajia pidettiin innostavina ja kärsivällisinä, leirin kapellimestaria kuvattiin innostavaksi ja energiseksi. Hän oli samalla 
mukava ja häneltä löytyi myös auktoriteettia. Leirin taustatukena toimi soittajien vanhempien lisäksi koulun opettajia sekä 
kesätöihin leirille palkattuja, aiempina vuosina leirille osallistuneita nuoria. Nyt kesätöissä leirillä toiminut Eino muisteli 
olleensa yhteissoittoleirillä soittamassa neljänä kesänä, joista päällimmäisenä mieleen olivat painuneet leirin lopuksi 
soittajille tarjottavat munkit ja limppari. Kesätyöntekijän tehtäviin kuului mm. nuottien monistaminen, avustaminen 
soittamisessa sekä roudaaminen. 

Yhteissoiton riemua ja livemusiikkia yleisölle

Yhteissoittoleirillä soittivat rinnakkain sekä lapset, nuoret että aikuiset.
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Useampi soittotaidoissaan pidemmälle edennyt leiriläinen toivoi, että jatkossa leirillä olisi vielä yhtä tasoa vaativampi 
orkesteri, mikä vaatisi lisää resursseja. Kuopion Nuorisomusiikki ry kiittää Suomen Puhallinorkesteriliittoa ja 
Kansalaisfoorumia tuesta leirin järjestämisessä. Kiitos myös muille yhteistyökumppaneille, Kuopion konservatoriolle, 
opettajille ja soittajien vanhemmille. Leirin tunnelmiin voi palata Kuopion Nuorisomusiikki ry:n facebook- tai instagram-
sivuilla. Yhteissoittoleiri järjestetään taas ensi kesänä, koulujen ensimmäisellä kesälomaviikolla. Näin mahtavasta 
puhallinsoittajien massasta pomppaa lahjakkuuksia varmasti myös ammattilaiseksi saakka.

Teksti: Mira Kröger, kuvat: Mira Kröger ja Harri Ulmanen

Yhteissoiton riemua ja livemusiikkia yleisölle

PÄÄTÖSKONSERTIN OHJELMA

I-orkesteri:

Puhaltajien esiinmarssi, säv. Marja Ikonen 2016
SaksoFanit, säv. Marja Ikonen 2012

Merenpohjan musiikkikoulu, säv. Marja Ikonen 2014
Ainutkertainen, säv. Timo Kiiskinen 1997, sov. Marja Ikonen 2016

Tanssitaivas, säv. Janne Ikonen 1998/2010
II-orkesteri:

BAG-rap, säv. Marja Ikonen 2020
Numerosarja: Kolmonen, säv. Marja Ikonen 2016
Synkkä ja myrskyinen yö, säv. Marja Ikonen 2012

Frisbeat, säv. Janne Ikonen 2000
Entrata, säv. Marja Ikonen 2005

Myös kanttiinin järjestämisvuoro vuorottelee eri koulujen välillä. 
Tänä vuonna kanttiinista vastasi Rajalan koulu.

Vaida Zygaite-Serecke vetämässä 
saksofonistien stemmaharjoituksia. 

Yhteismusisointileiriläiset esittivät leirin päätöskonsertissa äänimaisemaa ja kehorytmejä sekä yhteislaulun 

Meidän meri (san. Hannele Huovi, säv. Soili Perkiö–Matti Kallio). 
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Kotkan ja Haminan Nuoriso-orkesterilla koettiin riemukas keikkakesä, kun vihdoin soittajat päästettiin kaiken 
eristyksen ja etäorkesteriharjoittelun jälkeen keikkalaitumille. Edellisen kesän tapaan jatkoimme 
hoivakotikierrosta tavoittaen kahdeksan eri yksikköä niin vanhuksia, vammaisia kuin mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujia. Nämä hyvän mielen esiintymiset olivat niin kuulijoille kuin soittajille äärimmäisen tärkeitä. 
Kaikki esiintymiset toteutuivat pihakonsertteina sään helliessä. 

Merikaupunki Kotkan Elinvoimalautakunta myönsi kiertuetta varten apurahan, mikä mahdollisti mahdollisimman monen 
asumisyksikön ilahduttamisen. Tuntui erityisen tärkeältä viedä musiikin iloa niille, jotka eivät itse pääse liikkumaan 
konserttipaikoille. Konsertin ohjelmisto valikoitui aina tilanteen mukaan, kuitenkin pääpainona oli aina iloinen ja reipas 
fiilis. Orkesterimme keikkamappi on monipuolinen, ja sieltä voi valikoida aina kuulijoilleen sopivaa musiikkia. 

Mieleenpainuvia hetkiä vanhuksille suunnatuissa konserteissa olivat ne viimeisiksi numeroiksi säästetyt nuorten 
soittamat sotilasmarssit. Kyyneleet kuulijoiden silmissä kirvoittivat myös orkesterin johtajalle herkistyneet olon. ”Kunnia 
Isänmaalle” olivat eräänkin kuulijan kiitossanat meidän nuorille. Siinä yhteydessä saimme kuulla pienen elämäntarinan 
tämän valloittavan rouvan vaiheista hänen asuessaan Suomenlinnassa sotilasperheessä. 

Yhtä lailla mieleenpainuvaa oli Aittapolun ryhmäkodin asukkaiden jammailu rytmimunien kanssa. Tämän konsertin alussa 
kannustin tanssimaan ja laulamaan mukana, jos yhtään siltä tuntuu. Ei mennyt kuin hetki, niin koko ryhmäkodin porukalle 
oli jostain haettu rytmimunat ja marakassit. Voi sitä riemua, kun musiikki lähti käyntiin. Meillä olikin yhtäkkiä kokonainen 
rytmimunaorkesteri komppaamassa. Viimeisessä marssissa pyysin halukkaita orkesterin eteen johtamaan orkesteria. 
Olin varautunut useammalla marssisauvalla ja lopulta orkesterin edessä olikin neljä uutta kapellimestaria yhtaikaa. Tämä 
oli ikimuistettava kokemus meille kaikille. 

Meillä oli ilo soittaa myös Haminassa uuden upean Oolannin puiston avajaisissa. Soitimme kolme konserttia todella 
helteisessä säässä. Onneksi keikkojen välissä oli mahdollisuus käydä meressä jäähtymässä. Viimeinen setti keskeytyi 
hauskalla tavalla, kun Lassi Ikäheimo tuli jäätelökassin kanssa ja sanoi: ”Soitto seis, nyt orkesteri syö jäätelöä”. 

Yksi erikoisimmista ja kauneimmista esiintymisistä oli yksityishäät Kotkan Kärkisaaressa, meren äärellä. Meiltä tilattiin 
Ankkurit ylös -paraati tanssityttöjen kanssa. Saatoimme paraatissa morsiamen isältään sulhaselle, minkä jälkeen 
jatkoimme vielä soittaen kunnes hääpari pääsi laiturille vihittäväksi. Loppumarssina soitimme toiveesta Silja Linen 
tunnusmusiikin, joka on Francis Lain sävellys Un homme et une femme (suomeksi Mies ja nainen). 

Näillä muistoilla jaksaa hyvin talven yli ja ilolla kohti seuraavia esiintymisiä!

Teksti: Anne Kankare
Kuva: Henna Kervinen

Kesän kymppi
eli kymmenen keikkaa kesässä pitää mielen virkeänä

Oolannin puiston rannalla.
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Hyytinen: Soiva keho
Musiikin tohtori, käyrätorvitaiteilija Tommi Hyytisen 
taiteellisen tohtorintutkinnon (2009) aiheena oli 
romantiikan ajan käyrätorvimusiikki, ja musiikkiopintojen 
lisäksi hän on kouluttautunut Somatic Pilates -ohjaajaksi. 
Niinpä Hyytinen on perehtynyt laajasti ihmisen fysiologiaan 
ja muusikoiden kehon käyttöön. Tästä aiheesta hän kirjoitti 
ensin käyrätorvimetodin Soiton ydin – Soittaminen kehon 
keskuksesta (2016), ja sen pohjalta tämän kenelle tahansa 
soittajalle tai laulajalle soveltuvan kirjan Soiva keho – Uusi 
metodi muusikoille kehon ja mielen harjoittamiseen (2018).

Soiva keho on todella tiivis tietopaketti, jota ei voi lukea ns. 
yhdeltä istumalta. Yksityiskohtaista tietoa on paljon, ja 
kirjassa esitettyjen asioiden sisäistäminen vaatii 
keskittymistä. Lukijan omat perustiedot ihmisen 
anatomiasta tai aikaisemmat henkilökohtaiset kokemukset 
Pilates-menetelmästä auttavat sisällön hahmottamisessa 
ja esitettyjen harjoitusten omaksumisessa. 

Hyytinen esittelee kehittämänsä Soittaminen keskuksesta 
-menetelmän, jossa on kaksi keskeistä ajatusta: soittajan 
pääasiallinen instrumentti on keho, ja että 
mentaalivalmennuksen tulisi olla läsnä koko ajan 
soitonopetuksessa. 
Kirjan helppokäyttöisyyttä hän on hakenut siten, että 
jokaisessa kappaleessa on ensin lyhyt intro, sitten asia 
esitetään pähkinänkuoressa ja lopuksi on tarkempi 
“syvennä tietoasi” -osio. 

Harjoitukset on pyritty tekemään sellaisiksi, että jokainen voi niitä 
tehdä tai soveltaa itselle sopiviksi. Harjoituksia ja erilaisia ohjeita 
kirja antaa niin soittoasentoon, hengitykseen kuin mielenkin 
harjoittamiseen esimerkiksi esiintymisjännityksen purkamiseksi. 
Sisältö on niin monipuolinen, että tässä kirjoituksessa ei ole 
mielekästä alkaa luetella jokaista osa-aluetta, vaan aiheesta 
kiinnostuneiden kannattaa hankkia kirja itselleen tarkempaa 
perehtymistä varten.

Kirjan takakannessa mainostetaan, että “kirjassa on paljon 
havainnollistavia kuvia”. Olen tästä eri mieltä: piirroskuvia oli vain 
kymmenkunta, ja itse olisin mieluusti eri harjoitusten yhteydessä 
nähnyt ihan valokuvia esimerkiksi oikeista asennoista 
huomattavasti paljon enemmän. Sisällysluettelo oli selkeä, ja se 
helpottaa kirjan käyttöä, mikäli haluaa etsiä jonkin tietyn 
harjoituksen. 

Suurin miinus kohdistuu kirjan taittoon. Leipäteksti oli 
auttamattoman pienellä fonttikoolla tehtyä, ja marginaalit 
vastaavasti turhan leveät. (Pakko myöntää, että ensimmäisellä 
lukukerralla lukeminen jäi tästä syystä kesken, mutta kun 
optikkokäynnillä silmälasivahvuuksien todettiin olevan ajan tasalla, 
ei muuta kuin uudelleen pienen tekstin kimppuun...) Kun kerran 
sivuilla tilaa oli, sen olisi voinut käyttää lukijaystävällisemmällä 
tavalla hyödyksi. Mikäli uusintapainos joskus kirjasta on 
ajankohtainen, toivottavasti tekstin fonttikokoa suurennetaan.
Kirjan suurin ansio mielestäni on, että tästä tärkeästä ja 
mielenkiintoisesta aiheesta on nyt saatavilla suomenkielinen teos, 
kiitos siitä!

Teksti: Anu Koskinen

Hyytinen, Tommi (2018): Soiva keho – Uusi metodi muusikoille 
kehon ja mielen harjoittamiseen. Blosari Kustannus. ISBN 
978-951-9828510.
https://www.blosari.com/blosari/product/soiva-keho/.

Lisätietoa kirjan tekijästä: https://tommihyytinen.fi/. 

21



Hamina Tattoo jouduttiin tänä vuonna jo toistamiseen perumaan, mutta ilman konsertteja Haminassa ei elokuun 
ensimmäisellä viikolla jääty. Tilalle oli järjestetty Bastion Jazz -konserttisarja osana Haminan kukkivaa kulttuurikesää. 
Konserttisarjan aloitti 2.8.2021 Puolustusvoimien varusmiessoittokunta PVVMSK 31-vuotisjuhlashow -otsikoidulla 
esityksellään.

Kulunut vuosi varusmiessoittokunnassa on ollut pitkälti edellisen kaltainen: 
– Viime vuosi elettiin pitkälti koronan kanssa, joten tiettyihin asioihin, kuten koulutusrytmiin, oli jo valmiit mallit olemassa. 
Julkisia esiintymisiä on ollut valitettavan vähän, koska niitä on jouduttu perumaan pitkin matkaa. Kesällä on pystytty 
tekemään joitakin varuskunnallisia esiintymisiä, soittokunnan päällikkökapellimestari Juhani Valtasalmi kertoo. 
– Koulutuksen näkökulmasta tämä on ollut samanlainen kuin viime vuosi. Koulutusta on pystytty järjestämään, ja 
koulutustavoitteisiin on päästy. Esiintymisten poisjääminen koronasta johtuen on harmillista, koska live-esiintymiset ovat 
opittujen asioiden näyttöikkuna, ja meillä on tänäkin vuonna korkeatasoiset kokoonpanot, marssikapellimestari Henry 
Perälä jatkaa.
 
Kun alkukesästä oli tullut tieto Hamina Tattoon peruuntumisesta,  tattoo-organisaation kanssa oli sovittu, että 
varusmiessoittokunta säilyttää kyseisen viikon kalenterimerkinnät edelleen ja valmistautuu esiintymään Haminassa. 
Ohjelmisto oli lyöty lukkoon vasta heinäkuussa ja harjoiteltu kuntoon konserttia edeltävinä päivinä vajaan viikon aikana. 
Konsertin valmistautumisprosessi oli siis ollut melko nopea. – Vapaat muusta palveluksesta vaikuttivat ohjelmiston 
valmistamiseen. Koulutukseen riitti vähemmän aikaa kuin normaalisti, mutta käytettävissä ollut aika käytettiin 
mahdollisimman tehokkaasti ja tiiviisti, Perälä toteaa.

Konsertin teemana Tattoo Highlights
 
Konsertin teema löytyi helposti: – Koska tänä vuonna ei järjestetty Hamina 
Tattoota, päätettiin tuoda musiikillisia elementtejä aikaisemmista 
tattootapahtumista ja musiikkia kuviomarssikentiltä tähän konserttiin, idean 
isä Henry Perälä kertoo. Tattoo Highlights -ajatus lähti siis häneltä. 
– Ideana oli muistella konsertin alkupuolella varusmiessoittokunnan 
aikaisempia tattoomatkoja ja näyttää varusmiesten osaamista 
monipuolisesti. Konsertin jälkimmäisellä osuudella showband toi omalla 
esiintymisellään Haminan tattooteltan tunnelmia hetkeksi Bastionille, 
Juhani Valtasalmi taustoittaa konsertin ohjelmavalintoja. 

Konsertin alkupuolella esiintyi siis konserttisoittokunta, johon oli lisätty 
jousisoittimia, ja monessa kappaleessa mukana oli myös komppisoittajia 
sekä laulusolisteja. Konsertissa kapellimestareina toimivat Juhani 
Valtasalmi ja Henry Perälä. Ennen showbandia ohjelmassa oli lisäksi 
Tomi Kauppilan valmentaman rumpuryhmän esitys, jossa päästiin 
lähimmäksi aitoa tattootunnelmaa.

Varusmiessoittokunta Haminassa
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Joissakin ennakkotiedoissa oli maininta, että kuviomarssiakin konsertissa nähtäisiin. Itsekin odotin (todennäköisesti 
monen muun kuulijan tapaan) kovasti näkeväni sitä, mutta sitä ohjelmassa ei kuitenkaan ollut. Päällikkökapellimestari 
Valtasalmi kertoi syyn tähän: 
– Vallitsevalla koronatilanteella oli vaikutuksensa meidän toimintaamme, mikä aiheutti sen, ettemme pystyneet 
valmistelemaan kuviomarssiesitystä Haminaan. Kuviomarssiesitys saatiin onneksi viimeisteltyä esityskuntoon samalla 
viikolla olleeseen vartioparaatiin Helsingissä. 
– Koronan aiheuttamien palvelusvapaiden vuoksi koko yksikkö ei ollut paikalla samaan aikaan, ja siksi ei saatu kuviota 
esityskuntoon, Perälä vahvistaa.

Varusmiessoittokunnan konsertti 2.8.2021:

Konserttisoittokunta:
High and Mighty (säv. Tommi Suutarinen)

Marssipotpuri: Nuijamiesten marssi - Hiiden orjien laulu - Jääkärien marssi - Suomalaisen ratsuväen marssi 
30-vuotisessa sodassa (sov. Hannu Raijas)

Under blågul fana (säv. Viktor Widqvist)
Hei rakas (säv. Rita Behm, sov. Ilkka Aunu)
War (säv. Vince DiCola, sov. Samppa Leino)
The Path (säv. Haken, sov. Risto Sojakka)

Elämän nälkä (säv. Pave Maijanen, sov. Henry Perälä)
Jump (säv. Van Halen, sov. Samppa Leino)

Rumpuryhmän esitys

Showband:
Sledgehammer (säv. Gabriel, sov. Aku Keinonen, Onni Elonen, Joonas Linna, Jimi Ahlroos)

Mykkäkoulu (säv. Sirkesalo, sov. Viihdebändi 1/21)
Kun kuuntelen Tomppaa (säv. Esa Nieminen, sov. Lenni Vuorensyrjä, Joonas Linna, Santeri Kirjavainen)

Bruno Mars Medley: 24K Magic - That’s What I Like - Finesse  (sov. Jimi Ahlroos, Aukusti Annala, Severi Seppänen)
Ai No Corrida (säv. Chaz Jankel, Kenny Young, sov. Juho Wainio, Tyko Vaskivuori, Severi Seppänen)

Tässäkö tää oli? (säv. Janne Rintala, Mika Haapasalo, sov. Jimi Ahlroos, Severi Seppänen)

Konsertin ohjelmaa ei ollut etukäteen tiedossa, joten oletin paitsi näkeväni kuviomarssia, myös kuulevani akustisesti 
konserttisoittokuntaa puhtaasti puhallinkokoonpanossa. Viulujen mukanaololla oli ilmeisesti yritetty paikata kovin pientä 
klarinettisektiota, mutta pakko myöntää, että minun makuun puhallinorkesteriin lisätyt jouset ja mm. klarinettien 
mikitykset hieman häiritsivät. Mieluummin olisin antanut jousille konsertissa oman esiintymisvuoron – sen he saivatkin 
sitten  seuraavana päivänä Tommi Suutarisen johdolla omassa Jousien yösoitossa. 

Nyt varsinaisen puhallinorkesterin osuus jäi varsin vähäiseksi, eikä tapahtuman 
avanneen Lassi Ikäheimonkin kovasti kehumaa bastionin akustiikkaa 
sellaisenaan hyödynnetty. Koska kyseessä oli varusmiessoittokunnan ison 
kokoonpanon ensimmäinen live-esiintyminen koko vuonna, siksi varmaankin oli 
haluttu saada kaikki soittajat lavalle tähän konserttiin.

Mitä soitettuihin teoksiin tulee, muutamat ensimmäiset esitykset olivat helposti 
ajatuksin kytkettävissä tattoon kontekstiin. Kompin ja laulajien tullessa mukaan 
ajatus tattoosta alkoi hämärtyä. Samalla akustisesti soittaneet puhaltajat jäivät 
sähköisesti vahvistettujen äänten jalkoihin, välillä miltei kuulumattomiin. Mietin, 
mahtoiko sillä olla vaikutusta, missä kohdassa katsomoa esitystä kuunteli.

Perälä mainitsi juonnossaan, että Vince DiColan sävellystä War on usein käytetty 
kivääritaitoryhmän esityksen taustalla – olisipa ollut mielenkiintoinen lisä ottaa 
kivääritaitoryhmä tähän esitykseen mukaan tuomaan lisää tattootunnelmaa ja 
siten häivähdys kuviomarssista!

Kapellimestarit olivat halunneet olla ajan hermolla, ja niinpä konsertissa kuultiin tänä vuonna seitsemän Emma-palkintoa 
saaneen Behmin laulu Hei rakas sekä alkuvuonna edesmenneen Pave Maijasen klassikko, hänen elämäkertakirjan 
nimeksikin valikoitunut Elämän nälkä. Äkkiseltään en osannut yhdistää näitä Tattoo Highligts -teemaan, mutta kenties ne 
olisivat kuuluneet tämän vuoden kuviomarssiesitykseen?
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Aina eivät yleisön odotukset, tapahtuman teema tai orkesterin ja kapellimestarien omat ambitiot täysin kohtaa. Tällä 
kertaa “vastakkain” olivat tattoo-teema kuviomarssiodotuksineen ja konserttisarjan pääotsikkona ollut Bastion Jazz. 
Tattoo Highligts -teema oli sinällään riittävän löyhä, että sen alle oli mahdollista sisällyttää kaikki (myös varsinaisissa 
tattooesityksissäkin esiintyvät) varusmiessoittokunnan kokoonpanot ja toisaalta eri musiikkityylit. Nyt varsinaista jazzia ei 
kuultu, toki showbandin esityksissä oli improvisoituja soolo-osuuksia eri soittajilta. Harmittavasti nämä puhaltajien 
ansiokkaat soolot jäivät liikaa muiden bändisoittimien peittämiksi.

Kuulijoiden kokemuksia konsertista

Koska itselleni jäi hieman ristiriitaisia ajatuksia konsertista, kysyin konsertin jälkitunnelmia ja kokemuksia kolmelta 
entiseltä varusmiessoittokunnan päälliköltä (Petri Junna, Jyrki Koskinen, Ville Paakkunainen) sekä kahdelta nuoriso-
orkestereita johtavalta kapellimestarilta (Anne Kankare, Anni Ollila-Nordström). Eri vastauksissa toistuivat samat 
teemat hieman eri sanamuodoin. 

Kaikki vastaajat nostivat esiin nuorten energisyyden ja live-konserttien tärkeyden niin soittajien kuin yleisön kannalta 
katsottuna:
– Konsertissa näkyi vahvimmin tekemisen ilo! Soitto oli energistä ja hyvin harjoiteltua, oli mahtavaa kuulla isoa orkesteria 
livenä. (Anni Ollila-Nordström)

– Soittajista huokui energisyys ja halu näyttää omaa osaamistaan. (Petri Junna)

– Oli miellyttävää kokea nuorten muusikoiden koronakurimuksessa patoutuneen energian purkautuminen iloiseksi 
musiikki-ilotteluksi sekä yleisön mukana eläminen. Nuorekkuus on myös se voima, joka on nuorten muusikoiden 
eittämätön vahvuus. (Jyrki Koskinen)

– Ensimmäinen live-konsertti yleisössä nauttien sai ihon kananlihalle heti ensimmäisistä sävelistä alkaen. Tuntui siltä, 
että koko yleisöstä huokui lämmin ja myönteinen henki jo ennen konserttia. Varusmiespalvelus soittokunnassa on 
monelle nuorelle se elämän odotetuin kohokohta. Oli hienoa, että orkesteri pääsi vihdoin näyttämään taitonsa elävän 
yleisön eteen. Se into ja ilo näkyi ja kuului soitossa. (Anne Kankare)

– Ennen konserttia ja konsertin aikana näkyi se valtava lataus, mikä on kerääntynyt pitkien kuukausien aikana ilman live-
esiintymisiä. Varsinkin alussa näkyi ja kuului myös hieman jännitystä, mikä on varsin ymmärrettävää, kun vuoden aikana 
ei ole kertynyt esiintymisrutiinia. Varsinkin varusmiehille live-esiintymisten ja -konserttien yleisö antaa valtavasti voimaa 
ja energiaa. Kaikesta huomasi, että muusikot kaipaavat esiintymistä ja yleisö live-musiikkia. Vaikka Puolustusvoimien 
varusmiessoittokunta onkin viimeisen puolentoista vuoden aikana tehnyt paljon laadukkaita verkkotuotantoja, vasta 
esiintymistilanteessa yleisön ollessa läsnä varusmiesten energia ja aito innostus tekemiseen pääsevät täysin 
oikeuksiinsa. (Ville Paakkunainen)
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Kommentteja ohjelmasta ja äänentoistosta

Kuultua ohjelmistoa kommentoitiin seuraavasti:
– Konsertin ohjelma oli maukkaasti laadittu ajatellen ihan kaiken ikäistä kuulijaa, tuoden monenlaisia tunteita pintaan. 
(Anne Kankare)
– Ohjelma oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. (Anni Ollila-Nordström)
– Poikkeavissa oloissa oli saatu koottua kokonaisuus, jossa tuotiin hienosti esiin varusmiesten monipuolista osaamista. 
Samalla esitettiin makupaloja aikaisemmista tattoo-esityksistä, vaikka kuviomarssia ei tilanteen vuoksi voitukaan esittää. 
Täytyy myöntää, että ainakin itsessäni nämä kappaleet herättivät paljon muistoja ja toiveen siitä, että suuria 
kansainvälisiä sotilasmusiikkitapahtumia voitaisiin pian taas järjestää. (Ville Paakkunainen)

– Teemana Tattoo Highlights maistui aluksi hyvältä, koska se olisi lähellä kaipaamaani kuviomarssia ja jälleen 
peruuntunutta Hamina Tattoo -tapahtumaa. Kokonaisuutena sisältö jäi kuitenkin melko etäälle (Bastion) jazzista ja myös 
tattooshown musiikista. Ohjelmistollista ristiriitaa merkittävästi suurempi kehityskohde oli tällä kertaa äänentoiston käytön 
harkinta ja hallinta. Puhuttaessa isoista kokoonpanoista ja akustisesta tilasta aiheuttaa se harmaita hiuksia äänentoiston 
ammattilaisillekin. Jos osa äänestä tuotetaan akustisesti ja vain osa vahvistetaan, haasteita riittää. En tarkoita tätä 
lannistavaksi kritiikiksi, vaan kannustavaksi päätöksiä tekeville tahoille koulutuksia suunniteltaessa. Aplodien perusteella 
valtaosa yleisöstä oli tyytyväisiä kuultuun antiin, eikä heitä tuntunut häiritsevän kuviomarssin poisjääminen ja sen myötä 
muuttunut sisältö. Tämä osaltaan todistaa sitä, kuinka kaivattuja oikeat konserttitilaisuudet tätä nykyä ovat! (Jyrki 
Koskinen)

– Konserttisoittokunta soitti aluksi Tattoo Highlighseja, joista tuli hyvä PVVMSK:n näköinen kokonaisuus. Soittokunnan 
soinnista ei saanut varsinaista kuvaa, koska äänentoisto sekoitti balanssin. Showbandin esiintymistä oli ilo kuunnella. 
Solistikaarti piti show’n ”hyppysissään” luontevasti ja adrenaliinia pursuvalla esiintymisellään. Bändi soitti hienosti, ja 
siinä oli taivavasti improvisoivia instrumenttisolisteja eri sektioissa. Showbandin esiintyminen oli juuri sitä, mitä odotinkin! 
(Petri Junna)

Lisää terveisiä 

Anni Ollila-Nordström kertoi lähteneensä kesäretkelle Haminaan, vaikka matka 
olikin pitkä: 
– Varusmiessoittokunnan kiertue ei tule tänä vuonna Hämeenlinnaan, ja halusin 
ehdottomasti nähdä entiset oppilaani soittamassa. Minut on pidetty erinomaisesti 
ajantasalla tulevista esiintymisistä, tähän konserttiin sain jopa linkin lippukauppaan, 
ettei vaan menisi ohi! Olen iloinen, että saamme musiikkiopistossa sytytettyä niin 
vahvan kipinän orkesterisoittoon, että oppilaat haluavat lähteä 
varusmiessoittokuntaan. Oikein hienoa jälkeä on taas varusmiessoittokunnassa 
tehty, hän iloitsee. 

Anne Kankare lähettää soittokuntaan lisäksi seuraavat terveiset:
– Siitäkin huolimatta, että vuosi on ollut erilainen ja paljon asioita peruttu, täytyy 
sanoa, että liekki ei ole sammunut. Soittajien kommunikointi esitystilanteessa kertoi 
siitä, että orkesterissa vallitsee hyvä henki ja kunnioitus. Sektiot oli hienosti 
balanssissa, ja se ei onnistu jos kaikilla ei ole yhteinen päämäärä. Olen kiitollinen, 

että sain kuulla ja nähdä konsertin ja tuntea sen nuoruuden innon. Tästä jäi hyvä mieli. Kiitos orkesterille, 
kapellimestareille ja kouluttajille! Teette tärkeää työtä!

Miltä näyttää varusmiessoittokunnan loppuvuosi?

Tätä kirjoitettaessa varusmiessoittokunta valmistelee elokuun lopussa alkavaa konserttikiertuetta, joka kiertää kahden 
viikon aikana useimmat Suomen suurimmista konserttisaleissa. – Syyskuun alussa alkaa aliupseerikurssi, mutta myös 
osa tämän vuoden saapumiserästä kotiutuu. Lokakuun loppupuolella soittotoimintamme jatkuu taas 
aliupseerikurssilaistemme kanssa lähes jouluun saakka ennen heidän kotiutumistaan. Tammikuussa otamme vastaan 
taas uuden saapumiserän, jonka kanssa aloitamme soittotoiminnan maaliskuun alussa, Juhani Valtasalmi kertoo. 

Henry Perälän silmin loppuvuoden suunnitelmat näyttävät hyviltä. – Varusmiehet ovat motivoituneita ja haluavat kunnialla 
saavuttaa koulutuksensa loppuun asti. Yhteiskunnassa tilanne on yllättävä ja jatkuvasti muuttuva, joten toivotaan, että 
pääsemme toteuttamaan suunnitelmat ja tekemään hyviä konsertteja syksyn aikana. Tulevaisuus on täynnä hienoja 
tavoitteita ja tapahtumia. Toivon, että kaikki menee hyvin ja päästään näyttämään meidän yleisölle korkeatasoista 
kuviomarssia ja konsertteja niin kotimaassa kuin ulkomailla, hän visioi soittokunnan tulevaisuuden näkymiä.

Teksti: Anu Koskinen, kuvat: Jyrki Koskinen ja Markus Veko & Joona Tentke/Puolustusvoimat
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Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan Viisut vuosien 
takaa -kiertue huipentui lauantaina 28.8.2021 Tampere-talon 
mahdollisimman täydelle salille. Katsellessani lavalle 
ahtautunutta noin 80-soittajaista jättiorkesteria (sinfoninen 
puhallinorkesteri, jousiorkesteri ja kaksi sähkökomppia 
plus laulajat) tuli mieleeni, että taas on Panssariprikaatissa 
Hattulassa kulunut aikaa ja vanikkaa tätä spektaakkelia 
suunnitellessa!

Euroviisuihin aina 1960-luvulle sukeltanut ohjelmisto vältti 
itsestäänselvyyksiä, ja luottosovittajat olivat tehneet taattua 
työtä. Lisäkutkutusta kattaukseen toivat vanhempien viisujen 
esitykset alkuperäiskielillä. Varusmiessoittokunnan päällikkö-
kapellimestari musiikkiyliluutnantti Juhani Valtasalmi luotsasi 
tällä kertaa laumaansa juontajana ja rennon seikkaperäisesti 
(ml. modulaatio-info) sen tekikin. Yliluutnantit Risto Sojakka ja 
Tommi Suutarinen hoitivat tämän kiertueen kapuilut.

Pientä hapuilua oli välillä nuorten laulusolistien suorituksissa, 
mutta soitanto oli kauttaaltaan nautittavan energistä. Kiertueen 
(Lahti, Hämeenlinna, Turku ja Tampere; Helsinki peruuntui 
koronan takia) viimeinen veto välittyi rentona varmuutena.

Eniten varttunutta korvaa miellyttivät Turkin For Real Lähi-Itä 
-sävyineen ja saksofoniduosolisteerauksineen rumpuryhmän 
tukemana sekä settiedeltäjänsä Sognu ja Fairytale. Ruåtsalaisten 
Diggiloo diggiley yhdisteli onnistuneesti progeilevan A-osan hej 
fallera -kertosäkeeseen, utmärkt! Rauno Lehtisen On hetki 
vuodelta 1968 vapautti äänimaiseman sitä koko ensimmäisen setin 
hallinneesta rumpusetin jyskeestä (Taas!), ja loppukonsertin ajan 
pystyikin taas nauttimaan sovituksellisista puhallinfinesseistä.

Kunnes koitti pakollinen ja arvattava encore: vuoden 2006 ainoa 
euroviisuvoittajamme, Lordin Hard Rock Hallelujah! Silloin 
miksauksessa lähti homma niin sanotusti lapasesta, ja tuloksena oli 
ehkäpä Suomen sotilasmusiikin historian suurin ja katharttisin 
äänikaaos! Donner und Blitzen!

Kaikella rakkaudella,

res. kers. (kenttätykistö, tuliasemalinja) 

Viitasaari Jukka H

Varusmiehet 

viisuilivat!
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Saksofonisti Kai Ruskeepää on ollut tuttu näky monien 
orkestereiden riveissä sekä solistina jo vuosikymmenien ajan. Hän 
viettää tänä vuonna 60-vuotissyntymäpäiväänsä, ja muusikon uralla 
hän on toiminut 40 vuotta.

Kai Ruskeepään taival kohti muusikkoutta lähti liikkeelle 15-
vuotiaana Puolustusvoimien Soittajakoulusta Helsingissä. 
Varsinainen työura alkoi Lappeenrannan Varuskuntasoittokunnassa 
vuonna 1981, josta kutsu kävi Kaartin soittokuntaan 1986 hänen 
voitettuaan ensimmäisen Puolustusvoimien soittomestaruutensa. 
Kaikkiaan tämän saksofoninsoittomestaruuden hän voitti kolmesti. 
Kaartin soittokunnassa hän toimi ensin äänenjohtajana ja sitten 
konserttimestarina aina vuoteen 2011, jolloin työvuodet armeijan 
leivissä tulivat täyteen.

Musiikin maisteriksi Kai Ruskeepää valmistui Sibelius-Akatemiasta 
vuonna 1995 Pekka Savijoen opista. Samana vuonna hänet 
palkittiin laatuaan ensimmäisellä Joosef Kaartinen -palkinnolla, joka 
myönnetään osoitetusta lahjakkuudesta saksofoninsoitossa ja 
saksofonin hyväksi tehdystä työstä. Lisäoppia Ruskeepää on 
hakenut  muun muassa  legendaarisen Daniel Deffayetin 
yksityistunneilta.

Ruskeepää on ollut kysytty avustaja maamme sinfoniaorkestereissa, 
ja lukuisat kotimaiset kaupunginorkesterit ovat hänelle tuttuja. Radion 
sinfoniaorkesterissa hän on ollut saksofonistina ajoittain myös 
kuukausipalkkaisena. Ulkomaisista orkestereista mainittakoon muun 
muassa BBC:n Filharmonikot, Tukholman Kuninkaallisen oopperan 
orkesteri ja Tallinnan kamariorkesteri. 

Vaikka varsinainen virkaura Kaartin soittokunnassa päättyikin jo kymmenen vuotta sitten, Kai Ruskeepään  yhteistyö 
maamme kaikkien ammattipuhallinorkestereiden kanssa on jatkunut varsin tiiviinä, eikä hän ole kaihtanut myöskään 
soittamista harrastajapuhallinorkestereiden kanssa.

Kamarimusiikkia tekemässä

Orkesterimuusikon tehtävien lisäksi Kai Ruskeepää on esiintynyt solistina ja kamarimuusikkona laajasti eri 
kokoonpanoissa, eivätkä opetustyö ja erilaiset koesoitto- ym. lautakuntatehtävätkään ole hänelle vieraita. Erilaisia 
esiintymisiä on uran aikana kertynyt yli 10 000.

– Olen kyllä puuhastellut kaikenlaista muutakin, ja esimerkiksi kamarimusiikin saralla olen ollut perustamassa laajasti 
Euroopassakin esiintynyttä Suomalaista Saksofonikvartettia ja lisäksi myös Kaartin saksofonikvartettia. Soitan edelleen 
myös kevyempää musiikkia Cuernos rojos -nimisessä kvartetissa, Ruskeepää kertoo. 
Suomalaisen Saksofonikvartetin kanssa on tarkoitus aloittaa konserttitoiminta, kunhan korona hellittää. Ohjelmistossa 
tulee olemaan ainakin poimintoja kvartetin parhaista konserttiohjelmista vuosien varrelta.

Useiden kantaesitysten saksofonisolisti

Solistitehtävistä useiden konserttojen kantaesitykset ovat olleet Ruskeepään uralla tärkeitä tapahtumia. Näistä 
ensimmäinen oli Jukka Linkolan Konsertto saksofonille ja puhallinorkesterille vuonna 1999, ja sitä seurasi Konsertto 
saksofonille ja sinfoniaorkesterille säveltäjänään Kirmo Lintinen. Sen kantaesitys oli vuonna 2000. Harri Vuoren 
Konsertto saksofonille ja sinfoniaorkesterille oli kantaesitysvuorossa puolestaan vuonna 2004. 

Uusimpana valmistuu nyt Ruskeepään juhlavuoden kunniaksi Juha Piston Konsertto saksofonille, ja tällä kertaa taas 
puhallinorkesterin kanssa. Teoksen kantaesitys on 16.9.2021 yhdessä Kaartin soittokunnan kanssa Helsingissä 
Konservatorion salissa. Koronan takia esitystä on jo muutettu keväältä tähän ajankohtaan. Muita esityksiä Kai 
Ruskeepään keikkakalenterissa on tulossa Rakuunasoittokunnan sekä Laivaston soittokunnan kanssa, mutta tarkat 
paikat ja ajat ovat vielä varmistamatta. Turun suunnalla konsertit lienevät 10.–11.3.2022.
 
– Koska intoa, halua ja terveyttäkin tuntuu riittävän, tulevaisuudessa odottelen, että keikkakalenteri taas koronan jälkeen 
jollain tavalla täyttyisi ainakin orkesterikeikkojen osalta. Sopiva määrä kamarimusiikkia ja joitakin solistitehtäviäkin on 
tarkoitus tehdä. Myös soittaminen periodiluonteisesti toimivien Helsingin Saksofoniorkesterin ja Suomen 
Puhallinsinfonikoiden riveissä on musisoimisen antaman ilon lisäksi itselleni myös sosiaalisesti antoisaa, Ruskeepää 
pohtii tulevaisuuden näkymiä ja jatkaa:
– Keikkailun lisäksi on näin freelancerina aikaa tehdä myös jotakin ihan muutakin. Siihen kuuluu esimerkiksi matkustelua 
niin ruuan, kulttuurin kuin lämmönkin perässä.  Luonnossa liikkumisesta on tullut nykyisin myös entistä tärkeämpää. 
Mökillä puuhastelu ja siellä muun muassa kaatokiipeily on kohottanut kuntoa ja lieventänyt korkeanpaikan kammoa. 

Kai Ruskeepää juhlii pyöreitä

Teksti: Anu Koskinen
Kuva: Anna-Liisa Ruskeepää

Kai Ruskeepää itse rakentamassaan 
äänieristetyssä harjoitushuoneessaan.
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Kari Karjalainen: Mielestäni tämä levy on tavallaan edelläkävijä, mitä tulee ohjelmiston valintaan. Mukana on Mozartia, Tsaikovskia 
jne., ja myöskin monenlaista virtuoosista ohjelmistoa. Siinä allekirjoittanut halusi tuoda esille tärkeän "koulutuspoliittisen" 
näkökulman: kuinka tärkeää onkaan se, että soittajilla on hyvä soittimen hallinta, joka on hankittu jo nuorena. Nuorin soittaja oli 
tuolloin 12 vuotta, ja siitä kahden vuoden välein ikä suurenee, minua lukuunottamatta. Edellä mainittua ei voi tietenkään vaatia 
vanhemmilta sukupolvilta, mutta uudelta soittajapolvelta sitä voitaneen edellyttää. Vanhan pedagogin mietteitä oli nuo..

Astra syntyi aluksi kotijoukkojen yhdessä soittamisesta, olihan meitä siinä viisi samasta perheestä. Vähitellen ajatus seitsikosta tuli 
mieleen, ja saatiin kaksi asiasta kiinnostunutta soittajaa mukaan. Harjoittelimme säännöllisesti vähintään kerran viikossa, ja 
stemmiksiä kotona lisää. Harjoitutin heitä kuten ammattisoittajia harjoitetaan. Intonaatio, rytmit ja balanssi  kohdalleen, ja tekniset 
asiat harjoiteltiin hyvin hitaasti toisia kuunnellen. Tällä tavoin jokainen kuuli, mitä muut soittajat soittavat. Tästä syntyy aikaa myöten 
yhtenäinen yhtye, joka toimii yhtyeenä eikä yksittäisinä soittajina, joilla on suuria vaikeuksia selvitä omasta stemmastaan.

Johan Willgren -kilpailussa saamamme menestys innoitti sitten niin paljon, että päätimme äänittää oman CD:n vuonna 1998.
Pyysin Timo Rostelaa äänittämään Lahden Ristinkirkkoon. Rostela oli tuolloin yksi Yle:n ykkösäänittäjistä, ja hän huolehti mm. 
RSO:n suorista radiolähetyksistä. Hänet tunsin, kun hän oli äänittänyt monia allekirjoittaneen Yle:lle tekemiä kantanauhoja. 
Mikrofonit hän asetti niin, että tilanne muistutti konserttitilannetta, eli lopputulos on kuten kuulija konsertissa kokee.

Soitimme kokonaisia ottoja 2–3 kertaa, ja niistä valittiin parhaat levylle. 
Näin esitykset ovat yhtenäisiä. Ohjelmisto oli harjoitettu huolella ja 
monessa konsertissa esitetty. Mukana oli myöskin lyömäsoittimet, joiden 
äänittäminen on monesti hankalaa, mitä tulee balanssiin. Timo Rostela 
eristi lyömäsoittaja Sami Tervosen läpinäkyvillä sermeillä omaan 
tilaansa, jolloin lyömäsoittimien ääni ei vuotanut toisten mikrofoneihin.

Kaikki edellä kerrottu on antanut kaikille silloin mukana olleille nuorille 
hyvän ponnahduslaudan edetä elämässä musiikin saralla eteenpäin. 
Jokaisesta nuoresta on tullut musiikin ammattilainen, mikä on tietysti 
allekirjoittaneen puusta katsoen miellyttävä ja mukava asia.

Teksti: Kari Karjalainen
Kuva: Studiokuva Lahdenranta

Solistiseitsikko Astra perustettiin 1996 ja siinä soittivat 

Annina Karjalainen 1. Bb-kornetti, 

Ville Karjalainen 2. Bb-kornetti 

Kari Karjalainen Eb-kornetti ja ryhmän opettaja 

Elina Karjalainen alttotorvi 

Heikki Hannula tenoritorvi 

Tanja Karjalainen baritonitorvi 

Jussi Ala-Nikula tuuba 

Sami Tervonen lyömäsoittimet YouTube: Brass Septet Astra
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Dir.mus. Raimo Lukkarinen in memoriam
3.10.1943 – 22.5.2021

Hyvä ystävä ja rakastettu muusikko on poissa.

Raimo Lukkarinen syntyi Rantasalmella jatkosodan aikaan syksyllä 1943. 
Perheeseen kuului neljä lasta, ja jo varhain musiikki otti Raimon 
otteeseensa. Erityisesti kirkon jyhkeä urkusointi miellytti korvaa, ja hän 
olisikin halunnut ryhtyä kanttoriksi. Ajatus musiikista ammattina ei 
kuitenkaan saanut perheen hyväksyntää, ja niinpä Raimo hakeutui 
oppilaaksi Hyvinkään konepajakouluun vuonna 1962. Koulutus johtikin 40-
vuotiseen uraan moottoriasentajana aina eläkeikään asti.

Ehkä Raimon uravalintaan vaikutti myös tieto Hyvinkään 
rautatiesoittajista, johon hän liittyikin saman tien. Soittimena oli aluksi 
saksofoni, mutta sittemmin monipuolinen ja täysiverinen musiikin 
harrastaja soitti useita soittimia, niin puu- kuin vaskipuhaltimia. Välillä 
käsissä oli pasuuna, tuuba tai vaikkapa klarinetti. Kun orkesterissa oli 
pulaa käyrätorvista, hän opetteli senkin salat.

Erityisesti tuuba oli hänelle rakas instrumentti. Hän kävi ahkerasti 
soittotunneilla ja opiskeli myös musiikin teoriaa. Samalla hän innostui 
musiikin sovittamisesta ja säveltämisestä. Etupäässä viihteellisiä teoksia 
syntyikin hänen varmaotteisissa käsissään vuosien saatossa satamäärin. 
Leimaa antavaa oli niiden toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus, minkä 
vuoksi orkesterit soittavat niitä mielellään.

Ensimmäisen tanssiorkesterin Raimo Lukkarinen perusti vuonna 1965. Nyt soittimena oli harmonikka, johon oppia oli 
hankittu jo pari vuotta aiemmin Veikko Ahvenaisen haitarikoulusta.

Itsellänikin oli ilo kuulla myös Raimon ja Mika Järvenpään legendaarista Duo Ramicaa, joka toimi vuosina 1989–2005. 
Mikan ja Ramin saumaton ja huumorilla höystetty yhteistyö heijastui myös yleisöön ja kuvaa hyvin Raimon isällistä ja 
leppoisaa otetta musiikkiin.

Vuonna 1973 hän avioitui vaimonsa Tuijan kanssa, ja perheeseen syntyi pian kaksi tytärtä, Suvi ja Sanna. Suvi soittikin 
isänsä rinnalla klarinettia samassa orkesterissa 11-vuotiaasta alkaen lähes 20 vuotta. Raimoa puolestaan kutsuttiin 
soittamaan monissa muissakin orkestereissa. Hän oli tuttu näky useassa lähiseudun puhallinorkesterissa kuten 
Riihimäen työväenyhdistyksen soittokunnassa ja Valkeakosken soittokunnassa. Ahkera työ musiikin parissa toi hänelle 
myös lukuisia palkitsemisia sekä Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaaren myöntämän director musices arvonimen 
vuonna 1998.

Vuonna 2006 perhe päätti siirtyä Raimon synnyinseudulle Rantasalmen kauniisiin järvimaisemiin. Eläkepäivien 
harrastukset liittyivät kalastamiseen ja tietenkin musiikkiin. Soitto jatkui Rantasalmen aikuisorkesterissa ja Juvan 
puhaltajissa, joissa soitettiin paljon myös hänen sovituksiaan kuten niin monessa muussakin soittokunnassa ympäri 
Suomea.

Loppuvuosista kirjoittaa hänen tyttärensä Suvi:  
– Vuonna 2019 äiti ja isä muuttivat takaisin Ryttylään lasten ja lastenlasten luo isän jo ollessa huonommassa kunnossa. 
22.5.2021 isä nukkui pois Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Hautajaiset olivat isän näköiset, musiikkia täynnä. 
Siunaustilaisuudessa Toni Herrala soitti isän Nyt näkemiin -sävellyksen, jonka isä olikin häneltä hautajaisiinsa pyytänyt 
soittamaan. (Tätä emme tienneet.) Muistotilaisuudessa Seppo Lankinen soitti haitaria ja Mika lauloi.

Hyväntahtoista naurua, iloista soittoveikkoa ja monipuolista muusikkoa 
syvästi kaivaten,                                                                  
                                                                                        Raine Ampuja 
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Nearly two years on, the Covid-19 pandemic continues to redefine our sense of ‘normalcy.’ Despite widespread 
vaccination, the spread of new and more infectious Covid variants still limits public gatherings, including band 
activity.  For many bands, months of rehearsals and concerts have been cancelled, and uncertainty continues 
about the post-Covid future.

In Finland, the optimism portrayed a year ago in the Puhallinorkesteri article on ‘Finnish Band Experiences During the 
Covid-19 Lockdown’ (syksy 2020, 40-45) proved premature.  While rehearsals and socially-distanced outdoor 
concerts did resume during the summer of 2020, restrictions were re-imposed in late autumn with the third Covid 
wave.  Most rehearsals and performances were again cancelled; activity would not resume until the summer 2021 
outdoor season.  Then a fourth Covid wave threatened.  Renewed restrictions meant once more that most rehearsing 
or performing indoors was no longer possible.

While both the restrictions and different rules on how they should be applied have frequently changed, overall they will 
remain until the nationwide vaccination program has succeeded, the incidence of new cases has returned to marginal 
status, and adequate protection against new Covid variants seems clear.  But exactly when this will happen is not 
known.

Have Bands Been Affected By the Long Covid Breaks?

Have bands been affected by these long Covid breaks, and the uncertainty they continue to impose?  To some extent, 
it would seem so.  One significant loss has been in social and community interaction. Both band musicians, and 
bands and their former audiences, have been ‘distanced’ from each other. 

Band members have missed rehearsing and performing together.  During the two summer intervals from the Covid 
restrictions, the joy of just being able to see each other again was obvious, as well as being able to play together 
again. Similarly, communities have missed band performances, and bands in turn the sense that they were providing 
a meaningful service via their music. Many bands perform in hospitals, retirement homes, hospices and similar 
venues in addition to their normal activity. For such audiences, both the compassion and the music of these visits had 
been treasured, and was sorely missed.

Other effects of the breaks may not yet be obvious.  The average age of Finnish band players is relatively high.  
Young, robust players might have a two-year break and return even stronger.  For those over retirement age, this is 
less certain. Will older players retain their musical skills and motivation to play?  

For many bands, the long break may also have had a financial impact.  Technologically-advanced bands were able to 
benefit from digital revenues, but for others the cancellation of regular concerts meant less or no money coming in.  
Lessened public visibility also reduced sponsor income, and may also affect the future ability to attract new players. 

Covid-19 in Interim Retrospect:  What Has Changed in the Windband World?Covid-19 in Interim Retrospect:  What 
Has Changed in the Windband World?

Puhallinorkesteri Mansetti is a frequent performer in the Park Concerts, 
here directed in August by Soila Takanen at Laikunlava.
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Budget limitations have also affected the ability of many bands to find temporary rehearsal space, even after fully-
vaccinated players were allowed to play together indoors. Covid restrictions still apply to many ‘public’ spaces. For 
example, Sivuääni, the Medical Orchestra of Tampere, normally rehearses in the university medical school, but at 
present university Covid policies still restrict ‘outside’ usage.

However, the Rientola Pensioners’ Band, the Tampere Fire Department (VPK) Band, and others with their own 
premises could resume rehearsals.  In short, bands with their own space can now rehearse again, but those which 
had met in ‘public’ spaces often cannot.  Renting temporary rehearsal space is not an option if the band’s budget does 
not allow it.

Uncertainty about what restrictions may apply from one week to the next, or when the seemingly-endless pandemic 
will finally be over, may have also produced a certain malaise.  A year ago, social media was full of Acapella-type 
video ‘concerts’ by music enthusiasts performing virtually to maintain their skills.  A year later, there are remarkably 
fewer of these.  Is this a weariness or resignation resulting from the long Covid breaks? 

What will the effect be when bands are eventually able to play normally again? Will their players have continued to 
practice on their own? Will they have retained their former skill levels?  Will all players return, especially to bands 
comprised primarily of ‘older’ players?

Further, once ‘normalcy’ returns, will audiences also return?  There are promising signs.  During the final month of 
Tampere’s 2021 ‘park concert’ series, with more music lovers now fully vaccinated and feeling freer to attend public 
events, audiences were enthusiastic about again being able to enjoy live band music, despite the rainy August weather.  
But the question remains whether audiences will return when indoor concerts resume, after a long period without them, 
and perhaps still apprehensive about Covid.  Or will they now have found other interests?

Achievements and Progress As Well …

There have also been positive developments over the winter of 2020-21.  While most bands were forced to suspend 
activity, some used innovative technologies to rehearse and perform remotely, without assembling physically. Digital 
concerts were livestreamed or presented via subscription. Activity was maintained, and money came in.  Models for 
doing these are now established from which all could benefit.

As one example, the Kotka and Hamina Joint Youth Band of the Kotka Regional Music School, featured in 
Puhallinorkesteri a year ago, used the winter to refine practices first tried in spring 2020, especially with ‘live’ video 
instruction between the conductor and players, recorded video and MP3 rehearsal clips to help with tricky musical 
segments, and distance learning tools to prepare players for new repertoire when rehearsals are on pause. More was 
learned about using technology properly when teaching remotely, while also promoting group identity and a sense of 
togetherness.  Many of these new technological aids will be retained even after Covid-19 has become a distant 
memory.

Covid-19 in Interim Retrospect:  What Has Changed in the Windband World?

Sivuääni had also needed to rent private space to rehearse for its August Park Concert, as its normal room in 
the University Medical School was not available due to Covid restrictions.  A venue was found in the former 
Vilpeilä School in Sahalahti, now a private museum and community center. (Photo by Markku Uusitalo)
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What Lies Ahead for the Windband World?

In September 2021, the immediate overall future of band activity in Finland remains unclear.  While bands were able 
to resume socially-distanced rehearsals and outdoor performances during the summer, all are not yet able to resume 
‘normal’ indoor rehearsals and concerts. When they eventually do, will they will be able to maintain their musical 
vitality after the long breaks, possibly with fewer players or reduced playing skills?  Will their formerly abundant 
engagement calendars be rebooked for 2022 and beyond, or will the long break from public exposure result in a 
diminished appeal for live band music?

The months ahead will answer these questions.  Only after the long Covid-19 pandemic eventually ends will its real 
impact on the windband world be apparent.

Väliaikakatsaus Covid-19 tilanteeseen: Mikä on muuttunut puhallinorkesterimaailmassa?

Koronapandemia on nyt lähes kaksi vuotta vanha, ja se vaikuttaa edelleen suomalaiseen soittokuntatoimintaan. Mitä on 
tapahtunut sitten syksyllä 2020 Puhallinorkesteri-lehdessä julkaistun artikkelin ”Suomalaisten soittokuntien kokemuksia 
koronakaranteenin aikana?” Miten tämä pandemia näkyy suomalaisten soittokuntien toiminnassa tulevina vuosina?

Kaikki soittokunnat ovat kärsineet epävarmuudesta, jota koronarajoitukset ovat aiheuttaneet kokoontumisiin: normaali 
harjoittelu sisätiloissa ei ole ollut sallittua eivätkä myöskään konsertit. Rajoitukset jatkuvat, kunnes pandemia hellittää, 
mutta milloin se tapahtuu, on täysin epävarmaa. Sillä välin soittokunnilta jää saamatta konserttituloja, ja myös niiden 
näkyvyys vähenee vaikuttaen mahdollisiin sponsorituloihin sekä mahdollisuuksiin värvätä uusia soittajia. Rajoituksilla 
saattaa olla myös vaikutusta tulevaisuuden yleisöön: palaako yleisö konsertteihin pitkän tauon jälkeen, vai onko se jo 
löytänyt muita kiinnostuksen kohteita?

Se, että soittokunnat eivät vieläkään voi harjoitella normaalisti, huolestuttaa sekä soittajia että orkesterien johtajia. 
Syksystä 2021 lähtien sisätiloissa harjoittelu on ilmeisesti mahdollista suurimmassa osassa Suomea, jos soittajilla on 
kaksi rokotusta ja jos soittokunnalla on oma harjoitustila tai se pystyy vuokraamaan jonkin yksityistilan käyttöönsä, sillä 
julkisten tilojen käyttö on hyvin rajoitettua.

On myös huolestuttavaa, että soittajien musiikillinen kehitys ja soittotaito jää kunkin soittajan itsenäisen ja yksinäisen 
harjoittelun varaan ilman koko soittokunnan harjoituksia. Toivottavasti paluu normaaliin rajoitusten helpottaessa sujuu 
hyvin, ja soittokunnat voivat kohta soittaa yhtä elinvoimaisesti kuin ennenkin. Vielä on kuitenkin epäselvää, milloin tämä 
tapahtuu tai onko se edes mahdollista.

Toisaalta edistystäkin on tapahtunut viime kuukausina. On kehitelty 
malleja, kuinka soittokunnat voivat käyttää uusia teknologisia 
ratkaisuja digitaalisia harjoituksia ja konsertteja varten, kuinka käyttää 
teknologiaa paremmin kun opettaa tai harjoituttaa etänä ja samaan 
aikaan ylläpitää soittokunnan yhteenkuuluvuutta sekä yhteishenkeä. 
Nämä mallit on nyt testattu talven 2020–21 aikana ja ovat valmiita 
kaikkien soittokuntien käyttöön.

Monet kysymykset, jotka vaikuttavat suomalaisten soittokuntien 
tulevaisuuteen, odottavat vastauksia tulevan vuoden aikana. Vasta, 
kun pitkä koronapandemia on lopullisesti ohi, voimme todella tietää 
mikä sen vaikutus on ollut.

Teksti: John D. Hopkins
Kuvat: John D. Hopkins, Markku Uusitalo ja Maritta Hopkins 

Covid-19 in Interim Retrospect:  What Has Changed in the Windband World?

The Volunteer Fire Department (VPK) band, directed by Matti Prepula, also performed in the August 
Tampere Park Concerts, here at the Tampere Workers’ Museum in Amuri.  
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Ilmavoimien rytmi- ja viihdemusiikkiin erikoistuneesta 
soittokunnasta on muodostettavissa uusi perinteistä 
marssi- ja seremoniamusiikkia soittava kokoonpano 
Ceremonial Brass. Se koostuu 14 soittajasta siten, 
että kokoonpanon neljää trumpettia, neljää pasuunaa 
ja tuubaa säestää rumpuryhmä. 

Yhtye esiintyy muun muassa paraatikatselmuksissa, 
kenttähartauksissa, seppeleenlaskutilaisuuksissa ja 
sotilashautajaisissa. Ceremonial Brass on perustettu 
vuonna 2021, ja sitä johtaa yliluutnantti Mikko 
Tourunen. Yhtyeen sointikuvaan voi tutustua 
Ilmavoimien soittokunnan YouTube-kanavalla.

Teksti: Aki Vänskä
Kuvat: Puolustusvoimat / Samuel Lågland

Rakuunasoittokunta esiintyi 
31.7.2021 Rautjärven kirkolla 
jatkosodan alkamisen 
80-vuotismuistojuhlassa, jossa 
paljastettiin sen kunniaksi 
muistomerkki. Tilaisuudessa 
Vapaussodan Perinneliitto antoi 
100-vuotiaalle Rakuunasoitto-
kunnalle Sinisen ristin.

Kuvat: Puolustusvoimat / 
Hertta Heinonen ja Roope 

Turunen

Dr. Melanie Brooksin luotsaama yhdysvaltalainen Leading Tones Music on 
julkaissut Jukka-Pekka Lehdon teoksen Bosquet Mystérieux (A Mysterious 
Grove, grade 1,5/4)  ja kaksi Jukka Viitasaaren alkeisteosta We Are Here, 
Navy Pier! ja Huh!, tällä kertaa täysimittaiselle alkeispuhallinorkesterille.

LTM:n listoilta löytyy myös paljon Marja ja 
Janne Ikosen teoksia sekä otteet Hanna 
Lehtoselta ja Sauli Saariselta.

Melanie Brooks vastaanotti 28.8.2021 
palkinnon The American Prize in 
Conducting (band/wind ensemble division) 
johdettuaan sotilassoittokuntaa U.S. Army 
Band "Pershings Own"  Arlingtonissa. 
SPOL onnittelee! "Mellu" johtaa puhallin-
orkestereita Minnesotan Winona State 
Universityssä.

Nuutisia/Yheter

Jukka-Pekka Lehto

Melanie Brooks
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Kiikan Torvisoittokunnalla 
katkeamattomat 100 vuotta

Itsenäinen Suomi eli ensimmäisiä vuosiaan, kun maanviljelijä Kaarlo Kallo osaavana musiikkimiehenä kutsui kotiinsa 
joukon miehiä, jotka kokoontumisessaan päättivät perustaa Kiikkaan Torvisoittokunnan. Samalla kokoontumisella he 
valtuuttivat Kaarlo Kallon hankkimaan perustettavalle soittokunnalle soittimet. Näin Kiikan Torvisoittokunta oli aloittanut 
toimintansa.

Suomalaisella kulttuurilla on pitkät perinteet. 1900-luvun vaihteessa ja sen jälkeisinä vuosikymmeninä elettiin 
maassamme voimakasta kulttuurin kasvun aikaa. Silloin perustettiin paljon yhdistyksiä palvelemaan erilaisia tarpeita. 
Myös soittokuntien perustaminen kuului oleellisena osana tähän aikakauteen. Torvimusiikin suosiota lisäsi sen hyvä 
kuuluvuus ulkoilmatilaisuuksissakin, ja myös tanssimusiikin tarve kasvoi koko ajan.

Kiikan Torvisoittokunta perustettiin 20. heinäkuuta 1921. Soittokuntamme 100-vuosikymmeniin sisältyy hyvin 
monivaiheinen taival, ja soittokunta on elänyt hyvin voimakkaasti mukana maamme historian eri vaiheissa. Vaikka 
soittokunta alkujaan perustettiin Kiikan Torvisoittokunnaksi, niin jo vuonna 1924 soittokunta ajan hengen mukaisesti 
liitettiin Suojeluskuntaan. Sitten tuli sota- aika, ja nuoret soittajat muiden mukana lähtivät puolustamaan maatamme. 
Soittokunta menetti viime sodissamme viisi soittajaa; se oli paljon yhdestä soittokunnasta. Ehkä juuri siitä syystä 
sotiemme jälkeisinä aikoina soittokuntamme yksi suurimmista esiintymisten kohderyhmistä on ollut sotiimme 
osallistuneiden veteraanien ja niiden perinnettä vaalivien erilaiset yhdistysten tilaisuudet.

Juhlavuonna voimme hyvillä mielin juhlia soittokuntamme 100-vuotista taivalta. Onhan soittokuntamme ainoa soittokunta 
seutukunnallamme, jonka toiminta on jatkunut keskeytyksettä sen perustamisesta lähtien. Tästä suurin kiitos kuuluu 
soittokunnan johtajille, jotka ovat olleet lujatahtoisia, osaavia soittajia  ja monet heistä armeijan koulutuksen saaneita. 
Suuri kiitos kuuluu myös soittajille, jotka ovat jaksaneet vuosikymmenestä toiseen uhrata aikaansa torvimusiikin hyväksi, 
harjoitella ja esiintyä.

Kiikan Torvisoittokunnalla katkeamattomat 100 vuotta

Kiikan Torvisoittokunta harjoituksissa  2021. Kuvassa vasemmalta Jukka Hakala,Taisto Mäkinen, Raimo Bredarholm, 
Marita Tuomilaakso, Antero Luonsi, Ilkka Sarjomaa, Liisa Merinen, Veli Ollila, Jorma Vuorenoja, Päivi Keiho, Olavi 
Laaksonen, Ville-Matti Kartano, Arvi Yli-Perttula, Leo Lassy, Simo Lehtomäki, Olavi Prihti, Hannu Välimäki, Joonas 
Huhtivuo, Risto Yli-Perttula. (Kuvasta puuttuvat Terhi Haapaniemi, Kalle Koukku, Markus Sirkiä ja Outi Yli-Kojola.)
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Satavuotisen taipaleen aikana soittokunnalla on ollut kaksitoista eri johtajaa. Yhteistä heille on se, että he kaikki ovat 
olleet myös oman instrumenttinsa taitavia osaajia.

Soittokunnassa on tällä hetkellä vähän yli kaksikymmentä soittajaa, ja sen taiteellisena johtajana toimii Risto Yli-
Perttula, jolla on pitkä ura puhallinmusiikin alalla. Hän aloitti ja kehittyi soitto-oppilaana puolustusvoimissa ja siirtyi sen 
jälkeen Arthur Fuhrmannin johtamaan Helsingin Poliisisoittokuntaan. Siellä Yli-Perttula  soitti kymmenen vuoden ajan 
klarinettia.

Soittokunnassa on monien eri alojen osaajia, jotka omien ammattikuntiensa edustajina muodostavat hyvin monipuolisen 
joukon. Mukana on tohtori, diplomi-insinööri, hammaslääkäri, insinöörejä, maistereita, terveydenhoitaja, ensihoitaja, 
teknikko, upseeri, toimittaja, palomestari, metsähoidonneuvoja, poliisi, maanviljelijöitä ja koululaisia. Ikä- ja 
ammattieroista huolimatta soittokunnalla stemmaa hyvin keskenään. Jokaisella soittajalla on oma tärkeä paikkansa ja 
tehtävänsä soittokunnassa.

Soittokunnan jatkuvuuden on 
turvannut vuosikymmenien aikana 
perustetut useat nuorten soitto-
kunnat. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana soittokunta on 
saanut useita uusia soittajia, joilla 
on taustana joko Kiikan oma 
nuorisosoittokunta tai muualla 
hankittu soittotaito.Soittajia on 
tullut myös muista soittokunnista. 

Perinteisesti miesvaltaiseen 
joukkoon on saatu mukaan myös 
naisia. Soittokunta kokoontuu 
harjoituksiin kerran viikossa 
perjantaisin. Esiintymisiä on 
vuosittain 15–20. 

Kiikan Torvisoittokunnalla katkeamattomat 100 vuotta

Ensimmäinen soittokunta 1921. Vastaperustettuun soittokuntaan kuuluivat maanviljelijät 
Lauri Raukko, Otto Tala, Kalle Kyttä ja Viljo Haukka, opettajat Taavi Kannari ja Nestori 
Hanhijärvi sekä työnjohtaja Rosenlund ja isännöitsijä Kuusimurto. 

Oppilassoittokunta 1926: 
vasemmalta Frans Palmgren, 
Toivo Mattila, Eero Prihti, 
Urho Prihti, Toivo Kero, 
Teemu Lehtonen.
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Sastamalan Opiston ja Sastamalan Musiikkiopiston myönteinen suhtautuminen on mahdollistanut sen, että nuoret 
soittajat ovat saaneet sitä kautta yksityisopetusta ja orkesteriharjoitusta. Tälläkin hetkellä toimii nuorten soittokunta, 
Kiikan mahtavat musisoijat, jossa soittaa noin 20 nuorta soittajaa musiikin maisteri Hanna Lehtosen johdolla.

Vuonna 2019 perustettiin Maanpuolustusyhdistyksen, Kiikan Torvisoittokunnan ja Huittisten Soittokunnan 
yhteistyösopimuksella MPK Lounais-Suomen soittokunta. Suurin osa soittajista on sitoutunut mukaan myös tähän 
uuteen soittokuntaan.

Korona sekoitti juhlavuotta

100-vuotisjuhlavuotta suunniteltiin 
juhlistaa monilla tilaisuuksilla, 
mutta juhlavuoden lähestyessä 
levisi maailmanlaajuinen 
koronaepidemia myös Suomeen. 
Esiintymistilaisuuksia jouduttiin 
perumaan, eikä harjoituksiakaan 
voitu pitää marraskuun 2020 ja 
kevään 2021 välisenä aikana. 
Alkukesällä tilanne oli jo välillä 
parempi, ja esiintymisiäkin oli 
muutama. 

Lauantaina 17. 7.2021 
soittokunnalla oli konsertti ja 
yhteislauluilta Kiikan 
Seurakuntatalon rannassa. Sen 
sijaan soittokunnan 100-
vuotisjuhla 8. elokuuta Kiikan 
Nuorisotalolla oli peruutettava 
muutama päivä aikaisemmin 
tulleiden kokoontumisrajoitusten 
kiristysten vuoksi. Toiveena on, 
että juhla voidaan järjestää 
syyskuun aikana. 

Koronaepidemia uhkaa siirtää 
soittokunnan muitakin tapahtumia. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan piti 
olla  27. elokuuta konsertti Jo joutui 
armas aika Kiikan Kirkossa, ja 
yhteistyössä Huittisten soittokunnan 
kanssa lokakuussa soittokunnan 100-
vuotisjuhlakonsertti. Marraskuun 
ohjelmassa on soitinten esittelytilaisuus 
Kiikan koululla, ja joulukuussa Joulun 
laulajaiset Kiikan kirkossa.

Torvisoittokuntamme on saanut 
juhlavuoden tapahtumiin ja soitto-
perinteen jatkumiseksi taloudellista 
tukea useasta eri lähteestä: Pirkanmaan 
Kulttuurirahastolta, Huittisten Säästö-
pankkisäätiöltä, Jonsan säätiöltä, 
Sastamalan kaupungilta ja Elli Värisen 
Säätiöltä.

Kiikan Torvisoittokunta jatkaa 
hyvävireisenä soittokuntana toiselle 
vuosisadalleen.

Teksti: Olavi Prihti, Kiikan 
Torvisoittokunta ry:n puheenjohtaja
Kuvat: Jukka Laiho ja Olavi Prihtin 
kuva-arkisto

Kiikan Torvisoittokunnalla katkeamattomat 100 vuotta

 

Kiikan Torvisoittokunnan 100-vuotisjuhla
                             

Sunnuntaina 8.8 2021  klo 14.00 Kiikan Nuorisotalolla
                                           
 Musiikkiesitys                                    Kiikan Torvisoittokunta, johtaa Risto Yli-Perttula
                                                            - Juhlamarssi, säv. Armas Maasalo

 Tervehdyssanat                                   Olavi Prihti pj Kiikan Torvisoittokunta

 Musiikkiesitys                                    Kiikan Torvisoittokunta
                                                            -Maisema, säv. Seppo Kilpi, san. Kaarlo Sarkia
                               laulu Päivi Keiho
                                                          
                               -Ankkurit ylös, säv. C. A. Zimmerman

 Lausuntaa                                           Leena Toivonen, säestää Päivi Keiho

 Juhlapuhe                                           Professori Pentti Kero

 Musiikkiesitys                                    Kiikan mahtavat musisoijat, johtaa Hanna Lehtonen

 Historiikki                                          Olavi Laaksonen

 Musiikkiesitys                                    Sandy Ahjo,huilu ja Maria Nevankallio,  
Ikonserttikantele  
                                                            H.Sarmanto & J.Aaltonen: Mother Cries
                                                            The Long Nights

 Puhallinorkesteriliiton puheenvuoro  Marita Rantamäki
 
 Ansiomerkkien jako                           Marita Rantamäki

 Vapaa sana

 Satakunnan laulu                                Yhteislaulu, säestää soittokunta

Soittokunta vuonna 1998: vasemmalta Jorma Vuorenoja, Antti Salonoja, Kalevi 
Iso-Kivijärvi, Rauno Lentoranta, Kalle Kallo, Olavi Prihti, Kaarlo Koukku, Arvi 
Yli- Perttula, Erkki Palmgren, Pertti Wallenius.
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Syyskausi tuo tullessaan verkkokoulu-
tusideoita, yllättäviä tarpeita ja myös 
uusia ratkaisuja. Niitä pyrkivät tar-

joamaan opintokeskus Kansalaisfoorumin 
verkkokeijut. Verkkokeiju on Kansalaisfoo-
rumin pedagoginen tukipalvelu, joka aut-
taa jäsenjärjestöjen verkossa toteutetta-
vien koulutusten valmistelussa ja toteutuk-
sessa. Suomen Puhallinorkesteriliiton jäse-
nille palvelu on maksuton.

Verkkokeijulta voi tiedustella apua esi-
merkiksi verkkokoulutuksen suunnitte-
luun, toteutusvaihtoehtojen kokeiluun ja 
vertailuun tai vaikkapa vinkkejä oppima-
teriaalin verkkoistamiseen. Verkkokeijut 
antavat tukeaan etänä ja joustavasti. Kansa-
laisfoorumin verkkokeijuilla on oman alan 
osaamisensa lisäksi intoa ja kekseliäisyyt-
tä digitaalisen teknologian hyödyntämiseen 
taiteellisessa toiminnassa. 

MUSIIKKIA KORVILLE, LUUREILLA TAI 
ILMAN
Tukea tarjoaa myös Kansalaisfoorumin 
uusin verkkokeiju, Kristian Heberg 
Oulusta. Kristianin erityisala on musiikki, 
jonka parissa hän on työskennellyt pitkään 
ja monessa roolissa. Kristian toimii kolmen 
kuoron täysipäiväisenä johtajana, jonka 
lisäksi hän on pianisti, säveltäjä ja sovit-
taja, ja hallitsee laajasti erilaiset musiikki-
tyylit, musiikin pedagogiikkaa, teknologiaa 
ja teoriaa. Kristian piirtää myös nuotteja ja 
tekee virtuaaliorkestraatioita. 

Digitaalinen teknologia on laajentanut 
Kristianin kuoronjohtamistoimintaa etäai-
kana virtuaalikuoro- ja orkesteriprojekteik-
si. Äänittämisen, äänieditoinnin ja maste-
roinnin lisäksi sujuvat myös livemiksaus ja 
taltioinnit. Kristian taitaa myös visuaalisen 
ilmaisun ja tekee videoita aina kuvaukses-
ta jälkituotantoon, josta erityisosaamisena 
mainittakoon ilmakuvaus. 

Lisäksi Kristian on toiminut Zoom-kou-
luttajana ja etäajan tukihenkilönä useil-
le yhdistyksille. Hän hallitsee yleisimmät 

verkkotoimintaa sujuvoittavat ohjelmis-
tot, yhteydenpitomenetelmistä yhteissoi-
ton mahdollistaviin audiosovelluksiin. 

Kristianin neuvoa saa kysellä pieniin ja 
suuriin haasteisiin, ja häntä voi verkkokei-
juilun ohella tiedustella myös kouluttajaksi 
mainituista aiheista. 

”Minua innostaa kaikki uuden oppimi-
nen ja asioiden haltuun ottaminen mahdol-
lisimman laajasti ja monipuolisesti. Haluan 
pysyä uusista ilmiöistä aina ajan tasalla ja 
jaan saatua osaamista myös auliisti aina 
muillekin.” 

LUOVIA RATKAISUJA JA YHDESSÄ 
OPPIMISTA
Verkkokeiju-palvelun tärkein ajatus on se, 
että yhdessä luovasti kokeillen löytyvät par-
haat ratkaisut kaikkiin kysymyksiin. Jos 
siis tuntuu, että verkkokeijumme voisi aut-
taa teitä verkkokoulutusten valmistelussa 
ja toteutuksessa, lähettäkää sähköpostia 

osoitteeseen info@skaftuki.fi tai ottakaa 
yhteys puhelimitse: Tuula Hyystinmäki / 
045 657 7358. Etsitään yhdessä teille sopiva 
asiantuntija avuksi!

Tulevan vuoden koulutuksia suunnitel-
lessa on hyvä muistaa, että Suomen Puhal-
linorkesteriliiton jäsenyhdistykset voivat 
hakea Kansalaisfoorumilta tukea kurssi-
en järjestämiseen. Kurssi voidaan järjes-
tää joko lähi- tai etäopetuksena tai niiden 
yhdistelmänä. 

Lisätietoa löydät kotisivuiltamme osoit-
teesta kansalaisfoorumi.fi/kurssituki.

KANSALAISFOORUMI.FI



Liiton uudet säännöt on hyväksytty
Vallinnut etäkokousten aika vauhditti Suomen Puhallinorkesteriliitonkin sääntöjen uudistamista. Aiemmin 
sääntömääräisiin kokouksiin ei sääntöjemme mukaan ollut mahdollista osallistua etäyhteyksien kautta, joten tarve 
sääntömuutokselle oli konkreettinen. Nyt se mainitaan sääntöjen 12. pykälässä. Samalla tämän muutoksen yhteydessä 
liiton hallitus päätti tarkastaa säännöt kokonaisuudessaan.

Jo aikaisemmin jäsenistön puolelta oli tullut toiveita siirtymisestä kahden vuosittaisen sääntömääräisen kokouksen 
käytäntöön. Ennen vuosikokouksessa maaliskuussa käsiteltiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka 
oli pitänyt sisällyttää valtionapuhakemuksiin jo lähes puoli vuotta aikaisemmin. Jatkossa syyskokous tullaan järjestämään 
syys-lokakuussa (13 §), jotta edellä mainitut dokumentit saadaan hyväksyttyä ennen valtionapuhakemuksen 
lähettämistä. 

Syyskokouksessa valitaan myös toimihenkilöt kaudelle, joka alkaa aina seuraavan kalenterivuoden alusta. Aiemmin 
nämäkin valinnat tulivat hieman jälkijunassa. Kevätkokous pidetään jatkossa puolestaan maalis-huhtikuussa, ja siinä 
käsitellään tilinpäätösasiat edelliseltä vuodelta (13 §).

Kolmantena oleellisena muutoksena uusissa säännöissä on, että liitolle valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö 
tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa seuraavalle tilikaudelle (10 §). Ennen sääntömuutosta 
valittiin yksi tilintarkastaja ja yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja heille varamiehet. Enää ei myöskään säännöissä mainita 
sanaa “johtokunta”, vaan käytetään koko ajan termiä liiton hallitus, koska liitolla ei ole erikseen johtokuntaa ja hallitusta. 
Lisäksi korjattiin yhdistyslakiin viittaavat numerot vastaamaan nykyistä yhdistyslakia.

Sääntömuutokset käsiteltiin ja hyväksyttiin kohta kohdalta liiton vuosikokouksessa 20.3.2021 Jyrki Koskisen toimiessa 
kokouksen puheenjohtajana. Säännöt lähetettiin edelleen hyväksyttäväksi Patentti- ja rekisterihallitukseen (PHR). Se 
hyväksyi uudet säännöt 8.6.2021 sillä korjauksella, että liiton tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle 
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta (11 §). Tämä korjaus tuli suoraan tilintarkastuslain määräyksistä eikä liiton 
sääntöjen aikaisempi sanamuoto (jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta) siksi ollut mahdollinen.

Uudet säännöt on julkaistu liiton internetsivuilla 8.6.2021 ja ne löytyvät tästä lehdestä myös kokonaisuudessaan.

Teksti: Anu Koskinen

https://spolli.com/saannot
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1. Yhdistyksen nimi on Suomen Puhallinorkesteriliitto ry ja sen 
kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä 
säännöissä liitoksi.
2. Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena järjestönä tukea ja 
kehittää suomalaista harrastajien puhallinmusiikki- ja
puhallinorkesteritoimintaa koko maassa.
3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
toimii siihen liittyneiden yhdistysten ja oikeuskelpoisten 
puhallinorkestereiden valtakunnallisena keskusjärjestönä
2. antaa jäsenistölleen orkesterinjohtaja- ja soittajakoulutusta, 
järjestää puhallinorkestereille musiikkileirejä ja kursseja sekä 
yhteissoittoharjoituksia
3. huolehtii alan tiedotustoiminnasta, antaa jäsenistölleen 
opastusta ja koulutusta puhallinmusiikin sävellys-, sovitus- ja
painatustoiminnassa, auttaa nuottien hankinnassa, jakelussa ja 
orkestereiden soitinhankinnoissa sekä suorittaa nuottien ja muun 
puhallinorkestereille tarpeellisen materiaalin kustantamista
4. järjestää toimintansa tukemiseksi iltamia, juhlia, 
huvitilaisuuksia sekä arpajaisia
5. voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
6. ei harjoita yhdistyslain 2. pykälän 1. momentissa mainittua 
toimintaa voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion 
hankkimiseksi siihen osallisille. Jäsenille ei makseta 
esiintymispalkkioita.
4. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä suomalainen 
oikeuskelpoinen puhallinorkesteri, oikeuskelpoinen yhteisö taikka
säätiö sekä yksityinen henkilö, joka hyväksyy liiton sääntöjen 2. 
pykälässä mainitun tarkoituksen ja toimintaperiaatteet. Varsinaiset 
jäsenet hyväksyy liiton hallitus. Liiton hallitus voi hyväksyä 
kannattavaksi jäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätion taikka 
yksityisen henkilön. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. 
Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin 
jäsenryhmälle päättää syyskokous.
5. Liitto voi kevät- tai syyskokouksessa tekemällään päätöksellä 
kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä
kunniajäsenikseen. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. 
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6. Hallitus voi yhdistyslain 14 pykälässä mainituin edellytyksin 
erottaa jäsenen liitosta. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa 
liiton kokoukselle ja valitus on jätettävä kirjallisesti liiton 
hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
erottamispäätöksen tiedoksisaannista.
7. Liiton hallitukseen kuuluu syyskokouksessa yhdeksi (1) 
vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi (2) 
vuodeksi valittua jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa seuraavan 
kalenterivuoden alusta. Valituista jäsenistä on vuosittain puolet 
(1/2) erovuorossa. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaleissa arpa.
8. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, nimeää 
liitolle sihteerin, taloudenhoitajan ja toiminnanjohtajan sekä ottaa 
muut tarpeelliset virkailijat. Hallitus voi asettaa valiokuntia 
asioiden valmistelua varten. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 
hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
9. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
sihteeri ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä sekä juoksevissa 
taloudellisissa asioissa taloudenhoitaja yksin.
10. Liiton hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan 
syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi tilintarkastaja. Mikäli 
tämä ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava lisäksi yksi 
varatilintarkastaja.
11. Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit ja 
vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kuukautta
ennen vuosikokousta.
12. Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Liiton 
kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-
lokakuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Liiton 
kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton kokouksen 
niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksitai 
vähintään kaksi (2) liiton jäsenyhdistystä tai 1/10 jäsenistä sitä 
hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelyä varten. 
Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen 
esittämisestä.
Liiton kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksikymmentä (20) 
päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. 
Muut liiton kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla.
13. Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään liiton vuosikertomus
6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle 
kalenterivuodelle kullekin jäsenryhmälle erikseen
7. valitaan seuraavalle kalenterivuodelle hallituksen 
puheenjohtaja,
jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi
8. valitaan neljä jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle 
seuraavalle kalenterivuodelle
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tai 
tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
seuraavalle tilikaudelle
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14. Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian liiton kevätkokouksen 
käsiteltäväksi ja päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 
kirjallisesti hallitukselle 15. helmikuuta mennessä, jotta asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun ja hallitus voi antaa siitä 
lausuntonsa.
Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian liiton syyskokouksen 
käsiteltäväksi ja päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle 15. elokuuta mennessä, jotta asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun ja hallitus voi antaa siitä
lausuntonsa.
15. Liiton varsinaisissa kokouksissa jäsenyhdistyksen äänimäärä 
määräytyy seuraavasti:
1 - 9 -jäsenisellä yhdistyksellä on yksi ääni, 10 - 19 -jäsenisellä 
yhdistyksellä kaksi ääntä, 20 - 29 -jäsenisellä yhdistyksellä kolme 
ääntä ja yli 30-jäsenisellä yhdistyksellä neljä ääntä. Henkilö- ja 
muilla yhteisöjäsenillä on yksi ääni. Voidakseen käyttää 
äänioikeutensa yhdistyksen on ilmoitettava osallistumisestaan 
kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuun 
päivään mennessä ja nimettävä viralliset kokousedustajat ja 
vahvistettava valtakirjalla se äänimäärä, joka edustajalla on 
käytettävissään.
16. Päätökset liiton kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 17. ja 18. 
pykälissä mainituista asioista.
17. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa, jos 
muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa 
vähintään 3/4 annetuista äänistä.
18. Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään 
kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja tulee muutos 
hyväksyä kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä 
annetuista äänistä.
19. Liiton purkautuessa sen varat käytetään sääntöjen 2. pykälässä 
mainitun suomalaisen harrastajien puhallinmusiikin ja 
puhallinorkesteritoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 
purkautumiskokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.
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Kirjoitussarjan ensimmäisessä osassa paneuduimme muun muassa paperikokojen ja 
harjoituskirjainten maailmaan. Tällä kertaa vuorossa ovat stemmojen tekoon liittyvät 
aspektit. 

Yleisenä johdantona voisi todeta, että stemmojen ulkoasuun ei koskaan voi kiinnittää liikaa 
huomiota, ja aivan liian usein näkee stemmoja, joihin ei ole kiinnitetty yhtään huomiota. Vanha 
totuus on, että muusikot syöksyvät teoksen kimppuun aivan eri innolla, kun stemma on 
huolellisesti tehty. Ja toisin päin: hutiloitu stemma ei saa soittajaa antamaan parastaan. On 
säveltäjän edun mukaista, että stemmat on tehty huolella. Soittaja voi tuolloin keskittyä 
antamaan parastaan soiton saralla eikä käytä energiaansa ja ohjaa huomiotaan muihin seikkoihin 
(huonot sivunkäännöt, puuttuvat pikkunuotit jne.).  

Optimaalinen paperikoko stemmalle on hieman A4-kokoa suurempi paperi, sellainen, jossa 
nuottikuvan kokona voi olla A4 (~21 x 29 cm). Lähin standardikoko on B4, mutta tätä kokoa ei 
löydy ihan jokaisesta kopiopisteestä, saati kotitulostimen paperilaatikosta. A4 on hyvä 
kompromissi, mutta asettaa stemmojen tekemiselle haasteita. 

Otsikot, soittimen nimi ja osien nimet

Stemman ensimmäisellä sivulla tulee selkeästi ilmoittaa teoksen olennaiset tiedot: soittimen nimi ja transpositio, 
säveltäjän (sanoittajan, sovittajan) nimi, teoksen nimi ja mahdolliset omistukset tai tilaajatiedot (”Hippaheikin keskikoulun 
50-vuotisjuhlatoimikunnan tilaus” / ”Omistettu Hippaheikin koululle sen 50-vuotisjuhlapäivänä”). Mikäli teoksessa on 
useita osia, merkitse KAIKKI osat KAIKKIIN stemmoihin. Mikäli joku soitin huilaa tietyssä osassa, merkitse TACET, niin 
soittaja tietää, ettei häneltä puutu mitään stemmasta. 

Mikäli tiettyyn stemmaan kuuluu myös sivusoitin, merkitse se selvästi ensimmäiselle sivulle:  Flute 2 + Piccolo
On kohteliasta listata kaikki stemmassa käytetyt lyömäsoittimet stemman etusivulla: 

Percussion 1: snare, tam-tam, crotales, marimba, vibraphone

Ks. alla enemmän soitinten vaihdosta. 

Nuottirivien väleistä

Nuottirivien välin tulee olla tarpeeksi suuri. Elementit eivät saa koskettaa toisiaan, eikä soittajalle saa jäädä epäselvyyttä 
siitä, mille riville mikäkin merkintä kuuluu. Ks. esimerkki alla. 

Yllä huono, alla hyvä. 

Soitinten vaihdosta

Sivusoittimet koskevat lähinnä puupuhaltimia ja muut soitinten vaihdot lyömäsoittimia. Soittimen vaihdolle pitää aina 
varata tarpeeksi aikaa. Fagotisti ei heivaa fagottiaan syrjään parin iskun aikana, ja samalla liikkeellä vyötä itseään 
kontrafagottiin. Toisaalta huilisti saattaa pystyä nappaamaan pikkolon suhteellisen nopeasti. 

Soittimen vaihto on syytä merkitä stemmaan erityisen selvästi virhetulkintojen välttämiseksi. Yleinen käytäntö on ilmoittaa 
tulevasta vaihdoksesta ja sitten vielä merkitä selvästi, kun soitin on vaihtunut. Ks. esimerkki alla. 

Mikäli lyömäsoittaja komentaa suurta perkussiokioskia, jossa soittimet on mahdollisesti jouduttu sijoittamaan hyvinkin 
kauaksi toisistaan, on tarpeellisen ajan antaminen vielä tärkeämpää. Muussa tapauksessa soittajia tarvitaan enemmän.  

Notaatio-oppia: standardeista ja hyvistä käytännöistä, osa 2

Jari Eskola

kustannuspäällikkö

Fennica Gehrman
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Sivukäännöt

Hyvä sivunkääntö sattuu musiikissa sellaiseen kohtaan, jossa soittajalla ei ole soittamista. Ideaali sivunkääntö on usean 
tahdin tauon aikana. Tauko voi olla joko ennen käännöstä, jolloin mitään merkintää ei tarvita, tai sivunkäännön jälkeen, 
jolloin stemmaan sivun alalaitaan on kohteliasta merkitä sulkeisiin taukotahtien määrä esim. näin: [--8--]  tai kirjoittamalla 
”(8 bars rest)”, ks. esimerkit alla. 

   

Huono sivunkääntö osuu liian lyhyen tauon kohdalle. Tällaisia ovat esimerkiksi yhden tahdin tauko tai vain osittainen 
tahti. Mikäli sivunkäännöstä pakon edessä tulee tällainen nopea käännös, on siitä syytä varoittaa soittajaa ja 
mahdollisuuksien mukaan antaa vinkki siitä sivunkäännön jälkeen tulevasta tekstuurista. Ks. esimerkit alla. 

Joskus on tietenkin niin, että musiikin tekstuurista johtuen luonnollista sivunkääntöpaikka ei yksinkertaisesti löydy. 
Tuolloin soittajaa voi auttaa siten, että kopioi seuraavan sivun irtonaisena stemman väliin, jolloin se voi olla apusivuna 
vieressä. Toinen vaihtoehto on tehdä vajaita sivuja eli ottaa aiempi useamman tahdin tauko ja tehdä sivunkääntö jo 
siellä. Osittainen tyhjä sivu tai osittaisen ja kokonaisen tyhjän sivun yhdistelmä voi olla parempi ratkaisu kuin hätiköiden 
tehty paperin räpistely. Ks. esimerkki alla. 

On aivan luvallista – ja tavallista – jättää tyhjää sivua luonnollisen sivunkäännön mahdollistamiseksi. Tyhjän sivun voi 
merkitä joko viivalla halki sivun, tai esim. kirjoittamalla ”This page left blank for page turning purposes”. 

Pitkät tauot ja pikkunuotit

Useamman tahdin tauot ja soittajan ohjastaminen pikkunuoteilla edustaa stemmojen editoinnin korkeinta tasoa. Kuinka 
usein tulee laittaa harjoituskirjaimet? Onko tempon vaihto hyvä paikka useamman tahdin tauon katkaisemiselle? Yleinen 
käytäntö on, että harjoituskirjaimia/numeroita on noin 30-36 tahdin välein niin, ettei kumpaankaan suuntaan laskemista 
tule yli 16 tahtia. Tempovaihdos toimii hyvänä katkaisukohtana, eikä siihen tarvitse harjoituskirjainta välttämättä enää 
sijoittaa, muutoksen huomaa kyllä. 

Notaatio-oppia: standardeista ja hyvistä käytännöistä, osa 2

41



Pikkunuotit auttavat soittajaa pysymään kärryillä pitkien taukojen aikana. Erityisen tärkeää pikkunuotti on juuri ennen 
soiton jatkumista. Pikkunuotin sisällön pitää aina olla jotain relevanttia, melodiaa tai prominenttia rytmistä aihetta. Mikäli 
tällaista ei ole, on syytä valita jonkun lähellä istuvan soittimen selkeästi kuuluva sisältö pikkunuotitettavaksi. Melodiaakin 
tärkeämpää on se, että soittaja pystyy paikaltaan kuulemaan sen, minkä pikkunuotissa näkee. 

Pikkunuotit kirjoitetaan aina päästemman transpositioon mutta alkuperäisen soittimen klaaviin. Eli fagotin pikkunuotti es-
klarinetin stemmassa kirjoitetaan IN ES, mutta F-avaimelle. 

Pikkunuotin koko on 65–75 % normaalin notaation koosta. Yleinen käytäntö on pitää kokotahdin riippuvat tauot joko 
pikkunuottien yllä tai alla, mikäli tekstuuri ei ole niin kompleksisista, että se siellä haittaisi. 

Joissain tapauksissa useamman tahdin tauon alle voi kirjoittaa sen soittimen nimen, joka on alkavassa pätkässä 
erityisen keskeisessä asemassa. Näin esimerkiksi usein pitkien taukojen ketjussa, silti muistaen, että ennen soittimen 
sisääntuloa myös pikkunuotein on syytä avustaa.

Sananen nuottipäiden välistyksestä

Tiivis nuottikuva on väljää parempi, sillä pitkät nuotinpäiden etäisyydet antavat vaikutelman musiikin verkkaisesta 
etenemisestä. Nuottikuva ei kuitenkaan saa olla niin tiivis, että esim. etumerkit tai apuviivat sulautuvat toisiinsa. 
Esimerkki alla: kumpi näyttää enemmän prestissimo-tavaralta?

Header, Footer (ylä- ja alamarginaali)

Varsinaista ohjetta ylä- tai alamarginaaliin kirjoitettavan tiedon suhteen ei ole. Tietyt kustantajat tekevät siten, että 
alamarginaalissa (footer) lukee kustannusnumero (esim. EE2012) ja ylämarginaalissa stemman soitin (Clarinet 1 in Bb). 
Tämän tiedon voi yhdistää myös yhdelle riville. Ylämarginaali on ongelmallisempi kuin alamarginaali, sillä ylämarginaalin 
alapuolella on sivun ensimmäinen nuottirivi. Alamarginaalin teksti taas on sivun alin kohta, se ei siellä häiritse ketään. 
Mikäli teosta levitetään ainoastaan painettuna versiona, ei headeria ja footeria tarvitse käyttää, stemmahan on 
oletusarvoisesti kokonainen lähtiessään maailmalle. Jos taas kyseessä on esimerkiksi digitaalisesti levitettävä teos, 
jonka soittaja/orkesteri tulostaa PDF:stä, on todellinen vaara, että irtonaiset sivut sekaantuvat. Tällöin headerin/footerin 
käyttäminen teostietoon on suotavaa. Headerin/footerin voi keskittää tai sijoittaa parillisissa sivuissa vasemmalle ja 
parittomissa oikealle:                                                                                       Sipulius: Alla Garcia (Clarinet 1 in Bb)

Sivunumero on oletusarvoisesti ylämarginaalissa (pariton numero vasemmalla, parillinen oikealla), joten alamarginaalin 
käyttö teos/soitintietoon ei sotke tätä. 

Notaatio-oppia: standardeista ja hyvistä käytännöistä, osa 2

42



 
 

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

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

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

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

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

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

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

        Jorma Hirvelä  
        Parthenia (grade 4-) 

Kunnon konserttimusiikkia! 

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

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

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

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

Raine Ampuja 
Falcons Ride -fantasia (grade 3) 

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

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

  FinnBandShop 
Puhallinmusiikkia PDF-tiedostoina 

  
7ikko-kustannus, Fennica Gehrman, STM ja SPOL 

www.finnbandshop.com 

Tämän sivun teoksia löytyy FinnBandShopista 
partituuri- ja ääninäytteineen! 

Eskelinen, Lumme, Männikkö, Pihl 

PUHALLINPOSSUT 

1. Possumarssi 
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 €) 

SPOL 
Puhallinmusiikkia

www.spolli.com




