
Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsenlehti                                    

Puhallinorkesteri
Talvi 2021

Kymi Brass 20 vuotta
Kvartaalin kantaesityksiä

Jyväskylän Puhallinorkesteri 60 vuotta
Puhallinkapellimestarikoulutus 20 vuotta

PuhApp -sovelluksella Valtakunnallisille puhallinpäiville
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Valtakunnalliset Puhallinpäivät ovat 
Uudessakaupungissa 20.3.–22.3.2020. 

Valtakunnalliset Puhallinpäivät ovat 
Uudessakaupungissa 20.3.–22.3.2020. 

Pääkirjoitus 4/2021 
Pimein vuodenaika alkaa olla käsillä, mutta on ollut ilahduttavaa on 
huomata, kuinka toiminta on alkanut palautua myös puhallin-
orkestereissa. Kun edeltäneet kuukaudet ovat näyttäneet, etteivät 
normaalit harjoitus- ja esiintymistoiminnat ole aina mahdollisia, 
niitä osaa arvostaa yhä enemmän. Yhdessä soittamista  ja 
konserttien kuulemista livenä ovat odottaneet kaikki – nyt niistä 
voidaan vihdoin taas nauttia! Toivoa vain sopii, että näin voidaan 
jatkaa ilman rajoituksia tästä eteenpäin.

Moni jäsenorkesterimme on viettänyt tänä vuonna juhlavuottaan. 
Osa on päässyt jo soittamaan oman juhlakonserttinsakin, osa on 
siirtänyt konserttinsa ensi vuoden puolelle. Onnittelut kaikille 
juhliville orkestereille! Myös ansiomerkkejä on nyt syksyllä tilattu 
edellisvuosia enemmän. Toivottavasti ansiomerkit kannustavat 
saajiaan jatkamaan puhallinmusiikin harrastustaan näiden 
vaikeiden aikojen jälkeen. Onnittelut myös kaikille merkkien 
saajille!

Toiminnan elpyminen on näkynyt myös siinä, että keskustelua 
puhallinmusiikin nykytilanteesta ja tulevaisuudesta on alettu käydä 
vilkkaasti eri tahoilla. Yle Radio 1:n Kulttuuriykkösessä 20.10. 
puhallinmusiikin ennakkoluuloja oli kumoassa Marjo Riihimäki, 
ja tämän jälkeen keskustelu jatkui mm. sosiaalisessa mediassa. 
Ennakkoluulot sekä väärät mielikuvat ja käsitykset puhallinmusiikin 
mahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta on ehdottoman tärkeää 
saada oikaistua etenkin päättäjien ajatuksista. 

Rakentavaa keskustelua puhallinmusiikista käytiin lokakuun alussa 
liiton tapahtumapäivässä, ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia 
järjesti 4.11. lähes kolmituntisen seminaarin, jossa puhallinmusiikin 
tulevaisuudesta oltiin aidosti sekä huolestuneita että kiinnostuneita. 
Selvästi oli havaittavissa, että nyt on olemassa laajalla rintamalla 
tahtotila tehdä yhdessä työtä puhallinmusiikin säilyttämisen ja 
elinvoimaisuuden eteen. Keskustelu jatkuu, ja aivoriihiä tullaan 
järjestämään varmasti useampia ensi vuoden aikana.

Kuten Jouni Auramo seminaarissa totesi, ideoista ei ole koskaan 
pulaa, vaan siitä, kuinka ideat saadaan käytäntöön ja tarvittavat 
taloudelliset resurssit niiden toimeenpanoon. Myös keskusteluissa 
esiin tulevien asioiden dokumentointia jatkotoimenpiteitä varten 
peräänkuulutettiin, jotta ne eivät jää vain puheiksi. Ensimmäinen 
vastaus tähän huutoon eli kooste seminaarin puheenvuoroista on 
luettavissa tästä lehdestä.

Vanha sanonta sanoo: Kukapa sen kissan hännän nostaa jollei 
kissa itse? Sama pätee puhallinmusiikkiin. Me jokainen voimme 
edistää omalla toiminnallamme puhallinmusiikin näkyvyyttä, 
tunnettavuutta ja arvostusta – meitä kaikkia tarvitaan viemään 
yhteistä asiaa kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Kiitos kuluneesta puhallinvuodesta kaikille jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille sekä hyvää joulun odotusta!

Lappeenrannassa 13.11.2021

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 Maxim Anisimov, kuva: Vesa Kankare

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

Aineistot seuraavaan lehteen 10.2.2022 mennessä
viitasaurus@gmail.com

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

Puhallinorkestereiden SM-kisat 
Tampereella 7.–8.5.2022. 

Tiedustelut: 
tampu.info@gmail.com tai 

Päivi Pyymäki p. 0400 891 964.

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

Jäsenorkestereidemme 
merkkivuodet vuonna 2021:
Nivalan puhallinorkesteri  130 vuotta
Montolan puhallinorkesteri  110 vuotta
Kiikan torvisoittokunta  100 vuotta
Tikkurilan soittokunta  75 vuotta 
Jyväskylän puhallinorkesteri 60 vuotta
Kajaanin puhallinorkesteri  30 vuotta
Merikarvian Puhallinorkesteri 30 vuotta
Seinäjoki Symphonic Band 30 vuotta
Sinfoninen puhallinorkesteri Sisu 20 vuotta

Syyskokouksen päätöksiä
Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:n uusien sääntöjen mukainen sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 
2.10.2021 Tampereella. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Syyskokouksen 
puheenjohtajana toimi Minna Kajander.

Jäsenmaksut vuodelle 2022 päätettiin pitää entisellään, samoin tilintarkastusyhteisö säilyi ennallaan. Liiton 
puheenjohtajana jatkaa Anu Koskinen Lappeenrannasta, ja erovuoroisten tilalle hallitukseen uusiksi jäseniksi valittiin 
äänestyksen jälkeen Sauli Saarinen Helsingistä ja Veera Karhu Rovaniemeltä. Erovuoroisista jatkavat Jukka Viitasaari 
Tampereelta ja Lassi Takanen Jyväskylästä. Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2022. Lisäksi vahvistettiin 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

Liiton kevätkokous järjestetään Valtakunnallisilla puhallinpäivillä Jyväskylässä 19.3.2022

Seinäjoki Symphonic Band:

Parkkinen Tero  kultainen
Lilius Tuomas  hopeinen
Yli-Kohtamäki Pertti hopeinen
Haapamäki Ville  pronssinen
Hautamäki Piia  pronssinen
Jormanainen Maija pronssinen
Keskinen Eero  pronssinen
Keskitalo Sini  pronssinen
Korpela Jaana  pronssinen
Oksanen Anssi  pronssinen
Penttilä Anniina  pronssinen
Penttilä Pauliina  pronssinen
Penttilä Piia  pronssinen
Pienimäki Slaava-Matias pronssinen
Ranta Janina  pronssinen
Saarikoski Ilona  pronssinen
Santi Hanna-Kaisa pronssinen

Kainuun puhallinmusiikin ystävät / 
Kajaanin puhallinorkesteri:

Backman Hannu     kultainen
Honkanen Keijo     kultainen
Kärkkäinen Jari     kultainen
Autio Markus     hopeinen
Hyvönen Heikki     hopeinen
Höfling Imke     hopeinen
Kemppainen Jesse-Joonas   hopeinen
Pieviläinen Riiikka    hopeinen

SPOL onnittelee!
(Tiedot on koottu liiton hallitukselle tulleista 

ansiomerkkihakemuksista, konserttikutsuista ja 
muista saapuneista viesteistä. Osa on siirtänyt 

juhlakonserttinsa ensi vuoteen pandemian 
vuoksi.)
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SISÄLLYS – Puhallinorkesteri 1/2021SISÄLLYS – Puhallinorkesteri 4/2021
3            SPOL tiedottaa
5                        Omalla äänellä: Puhallinmusiikin stigmat – kuvittelua vai totista totta?
6–7             Suomen Puhallinorkesteriliiton tapahtumapa ̈iva ̈
8            PuhApp -sovelluksella Valtakunnallisille puhallinpa ̈iville
9             SPOL:n uusi jäsenorkesteri esittäytyy: Soinin soittokunta
10–11                 Ennenkuulumattomia puhalluksia Jyväskylästä
12                 Jyväskylän Puhallinorkesteri 60 vuotta
13                 Pinna, PMO, PiPu ja Almila kipparoinin pyörteissä Tampereella
14–15    Hudba Hradní stráže a Policie České republiky 75 vuotta ja vähän päälle
16                 Puhallinorkesterinjohdon koulutus Sibelius-Akatemiassa täytti 20 vuotta
17           Ainutlaatuinen puhallinorkesterijohdon koulutusohjelma tuo uskoa puhallinorkestereiden tulevaisuuteen
18–19           Yhtä juhlaa tulevaisuutta pohtien
20–22              Puhallinorkestereiden tulevaisuus -seminaari, kooste puheenvuoroista 
23–25               Rekrytoinnin haasteet sotilasmusiikkialalla 
26                      Satavuotiaan Rakuunasoittokunnan musiikillinen runsaudensarvi
27               Kvartaalin kantaesityksia ̈ - Jukka-Pekka Lehto:  Suita 5 ”Rakuunoille”
28–29    Kvartaalin kantaesityksia ̈ - Uljas Pulkkis: Sonority 
30                  Kvartaalin kantaesityksiä - Juha Pisto: KAI - Konsertto alttosaksofonille ja puhallinorkesterille 
31                      Kvartaalin kantaesityksia ̈ - Salla Luhtala: Nuku
32–35                Letkeän meiningin Kymi Brass -tapahtuma – jo 20 vuotta suu messingillä 
36–37             Uutta vaskimusiikkia, asialla Helsinki Symphonic Brass! 
38–41                Jäänmurtajassa yhdistyvät perinteet, nykyaika ja nuori energia
42                      Kirkkaat syksyn värit Vantaalla
43                      Valoa syksyyn Seinäjoella
44–45                Puhallinmusiikki on elämän tarkoitus! 
46–47                Puhallinkonsertit soivat jälleen Mikkelissä
48–49                Nuutisia/Yheter
50–52                Notaatio-oppia – standardeista ja hyvästä käytännöstä, osa 3
53                      Joulusauna – Finnish Christmas Music for Brass Septet
54                      Puhallusta ja imua Rantasalmen leirillä

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. 

Rakuunasoittokunta juhlii satavuotisiaan
Riku Huhtasalon johdolla sivuilla 26-27. 
Kuva: Puolustusvoimat / Roope Turunen

Tampereen puhallinorkesteriyhdistys Tampu
haluaa muistuttaa SM-kisojen vapaasta sarjasta
tällä Soila Takasen suunnittelemalla ilmoituksella.

mailto:spol.toiminnanjohtaja@gmail.com
mailto:spol.toiminnanjohtaja@gmail.com


Puhallinmusiikin stigmat – kuvittelua vai totista totta?

Kolumni: Omalla      äänellä 

Yle Radio 1:n Kulttuuriykkösessä keskusteltiin aivan hiljattain  
(20.10.2021 toim.huom.) teemalla ”Kulttuuriykkönen kumoaa 
ennakkoluulot puhallinmusiikista”. Kapellimestari Marjo 
Riihimäki, joka toimii myös Pääesikunnassa sotilasmusiikkialan 
intendenttinä, oli mukana kumoamassa oletettuja ennakko-
luuloja ja teki sen osuvasti melko suppean haastattelun 
puitteissa. Koska tämä aihe on  ollut hyvin lähellä sydäntäni 
noin viidenkymmenen vuoden ajan, ja nyt se pääsi esille noinkin 
arvovaltaisessa mediassa, heräsi päässäni monenlaisia 
lisäyksiä, joita toivoisin ihmisten miettivän.

Käsite ”puhallinmusiikki” on puheena olevan aiheen nimenä 
hieman liian yleisluontoinen, sillä ohjelmassa käsiteltiin 
puhallinorkesterimusiikkia. Puhallinmusiikkia ovat muun muassa 
renenssanssin vaskikuorot, Bachin huilusonaatit, Mozartin Gran 
Partita, Dvorakin Serenadi ja Luciano Berion Sequenzat 
soolopuhaltimille ja lukemattomat muut eri aikoina sävelletyt 
teokset vaihteleville puhallinkokoonpanoille. Kulttuuriykkösessä 
puhuttiin kuitenkin puhallinorkesterimusiikista. Hyväksyn tämän 
käsitteiden sekamelskan, koska suurimmalle osalle ihmisiä 
”puhallinmusiikki” tarkoittaa juuri jonkunlaisen puhallinyhtyeen 
tai -orkesterin tuottamaa soittoa, ja puhun tästä eteenpäin 
myöskin ”puhallinmusiikista” tarkoittaen 
puhallinorkesterimusiikkia.

Jos aihe ”puhallinmusiikkia koskevat ennakkoluulot” pääsee 
Yleisradion kanavalle tunnettuun ohjelmaan, voidaan 
perustellusti olettaa, että se ei ole aivan tuulesta temmattu. 
Ennakkoluuloja on paljon, ja yllättävää kyllä, suuri ja merkittävä 
osa niistä löytyy erilaisten musiikin alan ammattilaisten 
päänupeista. Tärkein näistä luuloista voidaan nimetä näin: 
”puhallinmusiikki ei voi olla vakavasti otettavaa taidetta”. Voisin 
nimetä useita ammatillisia tahoja, joilta olen kuullut tämän 
käsityksen muodossa tai toisessa. Väitän myös kärsineeni 
säveltäjänä syrjintää tiedotusvälineiden taholta tähän aiheeseen 
liittyen (esimerkiksi kansainvälisiä sävellyskilpailuvoittoja on 
jätetty kokonaan noteeraamatta), ja monella alan toimijalla on 
taatusti paljon lisää esimerkkejä. En kuitenkaan ala 
syyttelemään ketään, koska näkemykseni eivät sillä edisty. 
Tartun eläintä sarvista ja yritän saada sen aloilleen. Miksi 
puhallinmusiikkia kohtaan on yhä niin paljon ennakkoluuloja?  

Tärkeimpänä pitämäni syy on se, että torvisoittokunnat ja 
puhallinorkesterit ovat kautta aikojen olleet voimakkaasti 
sidoksissa ylläpitäjiinsä. Tällaisia ”mesenaatteja” puhaltimien 
soitolle ovat olleet muun muassa nuorisoseurat, työväenliike, 
palokunnat, poliisi ja armeija. Voisi sanoa, että puhallinsoittajat 
ovat aina vahvasti edustaneet jotain toimijaa. Nämä eri toimijat 
ovat myös olleet sellaisia, joita on ollut helppo joko kannattaa tai 
vihata. Niinpä puhallinkokoonpanoista on tullut symboleja ja 
maaleja kaikenlaiselle irvailulle. Tähän on varmasti toisinaan 
ollut hyvä syy, mutta koko yhden musiikkikulttuurin osan 
leimaaminen on ollut ja on edelleen kertakaikkinen vääryys. 
Onneksi tästä ollaan vähitellen pääsemässä eroon. Silti: asiat 
muuttuvat, mutta asenteet jäävät. Valitettavasti.

Puhallinkokoonpanojen pienuus on joitain kultaisia ajanjaksoja 
ja paikallisia tähdenlentoja lukuun ottamatta ollut iso syy 
aliarvostukseen. Historiasta tähän löytyy monia selityksiä. 
Köyhä, vähäväkinen ja harvaan asuttu maa ei yksinkertaisesti 
kyennyt polkaisemaan esiin isoja puhallinkokoonpanoja. Sotien 
jälkeisenä aikana, kun angloamerikkalainen kulttuuri levisi 
Suomeen kulovalkean tavoin, tapahtui paikallisesti hienoja 
alamme kasvupyrähdyksiä nimenomaan nuorisopuhallin-
orkesterien osalta.  Nykyään kaiken saamani informaation 
perusteella suunta on toinen. Puhallinsoittajien määrä uhkaa 
käydä vähiin. Onneksi ei sentään aivan kaikkialla – ainakaan 
vielä. Soittokuntiemme kokoonpanot ovat kuitenkin 
enimmäkseen ja kaikkina aikoina olleet epätasapainoisia, 

ja tietyt puhallinsoitinperheet ovat puuttuneet usein kokonaan ja 
puuttuvat edelleen. Oboet, fagotit, muut matalat puupuhaltimet 
ja käyrätorvet ovat olleet useimmin kokoonpanoista puuttuvia 
instrumentteja. Puolustusvoimat, joka on ollut muutamaa harvaa 
poikkeusta lukuun ottamatta maamme ainoa puhallinorkesteri-
soittajien työnantaja, joutui vuosikymmenten ajan ympäri 
Suomen toimimaan kokoonpanoilla kapellimestari + 14 
soittajaa. Jokainen käsittää, että tehtävä on ollut usein toivoton. 
Onneksi uudistukset ovat tässä suhteessa olleet askel 
parempaan, vaikka sotilassoittokuntien yhdistämisessä 
saavutettua kokoonpanojen kasvua varjostaakin monilla 
paikkakunnilla tapahtunut ammattisoittajien totaalinen 
häipyminen katukuvasta. 

Ennakkoluuloja puhallinmusiikkia kohtaan on olemassa; emme 
siis pelkästään kuvittele niitä. Tuntuu siltä, että niistä kiinni 
pitäminen on joillekin musiikin alueilla työskenteleville elinehto. 
Ihmettelen suuresti miksi, koska jonkun toisen genren 
ryttääminen ei tuo kenellekään lisää rahaa eikä arvostusta. 
Puhallinorkesterit tekevät paljon työtä, etteivät nuo 
menneisyyden haamut enää jakaisi soittajia eivätkä yleisöä 
leireihin. Puhallinorkesteri ei ole sinfoniaorkesteri eikä yritäkään 
olla. Sille kirjoitettu ohjelmisto korvaa vähitellen kokonaan 
entisaikojen ”paremmasta” musiikista tehdyt sovitukset. Täytyy 
muistaa ja muistuttaa siitä, että puhallinorkesterin alkuperäis-
ohjelmisto on valtaosin syntynyt viimeisen 70 vuoden aikana. 
Klassiseen kaanoniin kuuluvat säveltäjät eivät ole sille juuri 
kirjoittaneet, koska kokoonpanoa nykymuodossaan ei ole ollut 
silloin olemassa. Siksipä klassisten merkkiteosten haikailu ja 
osaavannäköinen nyrpistely puhallinorkesterien ohjelmistolle on 
täydellistä ajanhukkaa. Ennakkoluulot olisi syytä kylmästi 
ampua alas joka kerta, kun ne yllämme leijailevat, sitkeästi ja 
yhä uudelleen. 

Nuorten soittajien vähentymistä lukuun ottamatta tilanne ei ole 
ollenkaan synkkä. Paljon hyviä merkkejä on olemassa, ja jos 
nuoret saadaan jotenkin pidettyä harrastuksen piirissä, toivoa 
on. Muuten sotilassoittokuntienkin on avattava ovensa 
ulkomaisille työnhakijoille, kuten sinfoniaorkestereissa on jo 
laajalla rintamalla tapahtunut. Suuri ilon aihe on Sibelius-
Akatemiassa tapahtuva puhallinkapellimestarien koulutus, joka 
juhli 20-vuotista taivaltaan 4.11.2021 Temppeliaukion kirkossa 
sotilasmusiikin avustuksella. Minulla oli kunnia olla ohjelmassa 
yhtenä säveltäjänä muun muassa Sibeliuksen rinnalla. En kyllä 
hetkeäkään kuvittele, että aiemmin mainitsemani asiaan 
nihkeästi suhtautuvat mediat (joita eivät suinkaan ole kaikki, 
kiitos HBL!) noteeraisivat tapahtumaa sen enempää. Olihan 
eräällä taidemusiikin valtajulkaisulla varaa ja näkemystä jättää 
15.10.2021 esitetty Rakuunasoittokunnan 100-
vuotisjuhlakonserttiin säveltämäni tilausteos pois lehdessä 
julkaistavasta kantaesityslistasta. En usko, että näin tapahtui 
tilanpuutteen vuoksi. Puhallinmusiikki ei ollut tässä tapauksessa 
maininnan arvoista. Toivottavasti jonain päivänä on!

Teksti: 

Jukka-Pekka 
Lehto, 

puhallinmusiikin 
asialla vuodesta 
1974

Kuvassa J-P, huilu 
ja Huilu Eurajoella
vuonna 1986.
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Hybridinä toteutettu SPOL:n tapahtumapäivä piti sisällään hallituksen kokouksen, keskustelutilaisuuden 
asiantuntija-alustuksineen sekä yhdistyksen syyskokouksen. Mukava syyspäivä sai liiton jäseniä  liikkeelle 
mukavasti, ja päivä sujui leppoisaan tahtiin tärkeiden asioiden parissa. Tällä kertaa Laikun kahvilakin oli auki, 
joten tarvittavat virkistävät välipalahetket pystyttiin toteuttamaan saman katon alla mukavien kohtaamisten 
merkeissä.

Yhteinen keskustelu-/koulutustilaisuus aloitettiin PuhApp -sovelluksen esittelyllä. Liiton sihteeri Tiiu Tuominen esitteli 
kuulijoille, kuinka sovellukseen kirjaudutaan ja mitä sieltä sitten löytyy. Sovellus otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa.

Mistä oikein puhaltaa?
Keskustelutilaisuuteen oli kutsuttu asiantuntijoita herättämään keskustelua puhallinorkesteritoiminnan ja koulutuksen eri 
näkökulmista. Puheenvuoroja kuultiin seuraavasti:

Anni Ollila-Nordström, orkesterin johtaja ja klarinetinsoitonopettaja - Sibelius-opiston puhallinorkesteritoiminta

Ville Karjalainen, orkesterin johtaja ja trumpetinsoitonopettaja – Miten yhteismusisointi on mahdollista, kun toimipisteitä 
on monta? (toiminnanjohtaja Sirpa Berg esitteli Karjalaiselta sähköpostitse saadut terveiset)

Janne Ikonen, säveltäjä ja lyömäsoitinopettaja – Lyömäsoitinten rooli puhallinorkesteritoiminnassa, SML:n teemavuosi 
2022

Petri Komulainen, puhallinorkesterinjohdon lehtori – puhallinkapellimestariluokan kuulumiset.

Anni Ollila-Nordström avasi kuulijoille Sibelius-opiston pedagogista orkesteritoimintaa. Jokaisessa orkesterissa on kaksi 
vastuuopettajaa, ja koko kollegio toimii orkesteritoiminnan tukena. Hämeenlinna kuuluu niihin tämän vuosisadan 
toimijoihin, joissa soittajamäärät ovat kasvaneet ja toiminta on kehittynyt vastamaan tämän päivän nuorten tarpeisiin.

Keski-Karjalan musiikkiopisto toimii seitsemällä paikkakunnalla, ja niiden alueilla on vielä useita opetuspisteitä. Ei siis 
mitenkään itsestään selvää, että orkesteritoiminta pyörii mukavasti. Vaskisoiton opettaja, trumpetisti Ville Karjalainen 
pureutui tarkemmin kollegansa johtamien Kiteen Midi-Puhkujen ja Liperin Puhina -orkesterin toimintaan. Välimatka 
näiden keskusten välillä on noin 94 kilometriä. Ilman vanhempien ja opettajien vuoroviikoin suunniteltua 
kimppakyytijärjestelmää homma ei toimisi mitenkään. Näissäkin orkestereissa on soittajia muistakin ympäryskunnista ja 
keskuksista, joten suunnittelu ja hyvä kommunikointi vanhempien ja opiston väen kanssa on ehdoton edellytys 
onnistumiselle.

Maakunnalliset tapahtumat ovat hyvin tärkeitä. Mainittakoon vaikkapa Kymi Brass ja Ruskatrööttä tapahtumina, joihin 
tulee soittajia useista eri orkestereista. On tärkeää, että oppilaitokset tukevat tällaista yhteistoimintaa taloudellisesti 
mahdollistamalla matkat, majoitukset ja osallistumismaksut. 

Puhallinorkesteritoiminnasta keskustellessa päädytään aina yhteen ja samaan asiaan: musiikkioppilaitosten 
virkarakenteeseen. Orkesterit ovat usein huilu- ja klarinettiorkestereita. Matalat vasket, oboe ja fagotit puuttuvat. Kenen 
tähän pitäisi herätä?

– Jos puhallinsoitonopettaja joutuu perustelemaan orkesterien olemassaolon merkitystä useasti tai edes silloin tällöin, 
tuntuu oma työ merkityksettömältä. Se ei motivoi pitämään orkesteritoimintaa yllä ja voi vaikuttaa yleiseenkin mielialaan 
alentuvasti. Toivon siis, että rehtorit näkevät orkesteritoiminnan merkityksen tärkeänä ympäri Suomea. Tarkoitus ei ole 
saada kaikista ammattilaissoittajia vaan musiikin rakastajia, Ville Karjalainen totesi terveisissään.

Suomen Puhallinorkesteriliiton tapahtumapäivä 2.10.2021 
Kulttuuritalo Laikussa Tampereella

Anni Ollila-Nordströmin (vas.) puheenvuoro

Suomen Puhallinorkesteriliiton tapahtumapäivä 2.10.2021 
Kulttuuritalo Laikussa Tampereella
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Vuoden 2022 Suomen Musiikkioppilaitosten liiton teemavuosi on lyömäsoittajien. Janne Ikonen oli koonnut 
alustukseensa hienon kokonaisuuden lyömäsoittimista ja niiden soittamisesta. Valtakunnallisilla puhallinpäivillä 
Jyväskylässä pääsemme jatkamaan yhdessä tästä aiheesta.

Petri Komulainen, puhallinorkesterinjohdon lehtori, avasi meille kapellimestarikoulutuksen kuulumisia. Vaikka Sibelius-
Akatemian koulutus ei varsinaisesti kouluta kapellimestareita harrastajaorkestereihin, olisi tässäkin yksi 
yhteistyömahdollisuus olemassa. SPOL tukee puhallinkapellimestareiden maakuntavierailuja. Tähän kannattaisi tarttua 
ja luoda uusia yhteistyömalleja nuorten ja ammattikapellimestarien sekä maakuntien orkesterien johtajien kanssa. 
Keskustelussa nousi myös yhdeksi teemaksi esimerkiksi syventävissä opinnoissa musiikkiopistoissa orkesterin 
johtamisen kurssi. 

Päivän päätteeksi oli vielä syyskokouksen aika. Suuri kiitos kaikille.

Teksti: Sirpa Berg
Kuvat: Jukka Viitasaari

Osallistujan kommentti tapahtumapäivästä:

Lauantaina 2.10.2021 järjestettiin Tampereella Suomen Puhallinorkesteriliiton tapahtumapäivä, johon minäkin 
osallistuin. Kiinnostuin tapahtumasta, koska kysymys "Puhallinmusiikki nyt ja tulevaisuudessa – mistä oikein 
puhaltaa?" herätti uteliaisuuteni. Halusin kuulla, mitä mahdollisesti tulevia varusmiessoittokuntalaisia 
opettavilla musiikkipedagogeilla on sanottavanaan.

Tapahtumapäivän puheenvuorot olivat hyviä ja antoivat kuvan, että nuorten parissa vuosia työskennelleet 
musiikkipedagogit ovat rautaisia ammattilaisia ja osaavat hommansa. Erityisesti mieleeni jäi Anni Ollila-Nordströmin 
puheenvuoro Sibelius-opiston puhallinorkesteritoiminnasta. Annin ja hänen tiiminsä vuosien uurastus nuorten puhaltajien 
orkesteritoiminnan parissa valoi uskoa paremmasta puhallinmusiikin tulevaisuudesta ainakin Hämeenlinnan seudulla.

Olen ollut SPOL:n henkilöjäsen vuodesta 2019 lähtien. Liityin jäseneksi Oulussa pidetyillä Valtakunnallisilla 
puhallinpäivillä, koska halusin saada Suomen puhallinmusiikkitoimintaa koskevia ajankohtaisimpia uutisia infokirjeen 
muodossa ja tukea liiton toimintaa. Olin aloittanut edellisenä vuotena Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan 
kapellimestarina ja koin, että aiempaa aktiivisempi puhallinmusiikkitoiminnan seuraaminen on tärkeää uuden tehtäväni 
vuoksi. Henkilöjäsenyys on omalla kohdallani kannattanut, koska tieto on kulkenut ajantasaisesti.

Lähiosallistuminen tapahtumapäivään oli virkistävää. Virallisen ohjelman lisäksi oli mukavaa tavata vanhoja tuttuja ja 
vaihtaa kuulumisia. Kahvitauoilla tuli keskustelua monesta muustakin puhallinmusiikkiin liittyvästä aiheesta. Odotan jo 
innolla seuraavaa kertaa!

Teksti: Juhani Valtasalmi, Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan päällikkökapellimestari

Suomen Puhallinorkesteriliiton tapahtumapäivä 2.10.2021 
Kulttuuritalo Laikussa Tampereella

Tiiu Tuominen esittelee PuhAppia.



PuhApp -sovelluksella 
Valtakunnallisille puhallinpäiville
Nyt se digiloikka tulee

Maaliskuiset Valtakunnalliset puhallinpäivät 17.–20.3.2022 Jyväskylässä on se varsinainen puhallinorkesteri- ja 
koulutusviikonloppu. Kuitenkin jo 11.–13.3.2022 ollaan puhallinmusiikin ytimessä perjantain vanhan musiikin 
Kamarijameilla ja konsertilla sekä lauantain ja sunnuntain oboensoiton mestarikurssilla. Gradian taiteenperuopetus ja 
musiikkialan perustutkinto isännöivät koko tapahtumaa Suomalaisen Musiikkikampuksen uudístetuissa tiloissa.

Puhallinpäivien ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden 2022 alussa. Osallistumispassit ja konserttiliput ostetaan 
PuhApp -sovelluksen kautta. Sovellus on henkilökohtainen samoin kuin vaikka VR:n sovellus, johon kirjaudutaan omilla 
tunnuksilla. Painetut käsiohjelmat jäävät sovelluksen myötä unholaan. Kaikkien konserttien ohjelmatiedot löytyvät lipun 
tai passin ostaneille sovelluksesta. Ohjelmistoesittelykonserttien uusien teoksien partituurista ladataan sovellukseen pari 
sivua, joista ammattilainen saa nopeasti käsityksen kuultavan teoksen sopivuudesta omalle soittajistolleen.

Sovellus pilotoidaan Valtakunnallisilla puhallinpäivillä. Puhallinorkesteriliitossa on tehty valtavasti taustatyötä tämän 
sovelluksen rakentamiseen. Ulkoasu, värit, fontit, sovelluksen nimi, kuvakkeet ja sitten vielä viimeisenä kuvien ja tekstien 
laatiminen ja lataaminen sovellukseen. Sovellus toimii sekä älypuhelimella että tietokoneella. Sen kehittämistä on 
tukenut Kansalaisfoorumi.

Pilotointivaiheen jälkeen liiton jäsenet voivat käyttää sovellusta omiin tapahtumiin ja konsertteihin esimerkiksi 
konserttilippujen myyntikanavana. Jäsenistölle räätälöidään sovelluksen käytöstä kohtuullinen hinta. Sovelluksen ylläpito 
ja kehittäminen on jatkuvaa työtä, ja se vaatii taloudellista panostusta liitolta. Konserttien ja tapahtumien markkinointi, 
painotuotteet ja lipunmyynti on aina taloudellista panosta vaativaa. Jatkossa sen voi tehdä modernisti ja tyylikkäästi 
sovelluksella. Sovelluksen lataaminen omiin laitteisiin ei maksa mitään.

Onnea ja menestystä, PuhApp!

Teksti: Sirpa Berg

8



Soinin soittokunta on perustettu vuonna 1903, ja se toimii Soinin Nuorisoseuran alajaostona. Tällä hetkellä soittokunnan 
peruskokoonpano on seitsikkopohjainen. Soinin soittokunta tekee tiivistä yhteistyötä Alavuden Puhallinorkesterin kanssa 
muodostaen yhteiskokoonpanoja suurempiin tilaisuuksiin. Suunnitteilla on myös APO:n kanssa yhteinen juhlakonsertti 
vuodelle 2023, sillä tuolloin molemmat yli satavuotiaat orkesterit täyttävät pyöreitä vuosia. 

Lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu joulukonsertti Soinin kirkossa. Soittokunnan kapellimestarina toimii 
musiikinopettaja ja luokanopettaja Hannu Antila, ja varajohtajana on yli 30 vuotta soittokunnan riveissä soittanut Anne 
Luodeslampi.

Teksti: Anne Luodeslampi 
Kuvat: Rami Puro, Marja-Terttu Rauhala

Soittokunta Ähtäri: Soinin soittokunta Alavuden Puhallinorkesterin soittajilla 

vahvistetulla kokoonpanolla Ähtärin sotilaskotiyhdistyksen juhlassa helmikuussa 2020.

Soittokunnan peruskokoonpano: Soinin soittokunta viihdyttämässä kuulijoita Soinin Kuninkaantuvalla, 
joka toimii myös soittokunnan harjoituspaikkana.

SPOL:n uusi jäsenorkesteri esittäytyy: 

Soinin soittokunta
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Ennenkuulumattomia puhalluksia Jyväskylästä:
Maakunnallista puhallinorkesteritoimintaa Keski-Suomen kehittämisrahaston tuella

Olettehan varmasti kaikki tulossa maaliskuussa Valtakunnallisille puhallinpäiville Jyväskylään? Täällä Keski-
Suomessa valmistellaan täyttä häkää tätä mahtavaa tapahtumaa, joka sisältää monenlaista ennenkuulumatonta 
ja -näkemätöntä konserttia, luentoa, työpajaa, kohtaamista ym. Maistiaisiksi kerrottakoon, että esimerkiksi 
Puhallinpäivien B- ja C-tasojen ohjelmistoesittelykonsertit toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Näiden 
ohjelmistoesittelykonserttien on tarkoitus toimia avauksena uudenlaiselle maakunnalliselle 
puhallinorkesteritoiminnalle, joka toivottavasti kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen.

Ideasta hankehakemukseksi

Korona-aika on kurittanut puhallinorkestereita koko Suomessa, niin myös meitä täällä Keski-Suomessa. Vaikka orkesterit  
saivat välillä toimia melko normaalisti, kaikkialla Keski-Suomessa ei ollut korona-aikana orkesteritoimintaa lainkaan. Jotta 
puhallinorkesterit saataisiin uuteen nousuun ja jotta saisimme puhallinpäivien ohjelmistoesittelykonsertit toteutettua 
näyttävästi, lähdimme rakentamaan maakunnallista puhallinorkesteria. Päätavoitteemme oli luoda konkreettiset 
suunnitelmat maakunnallisesta puhallinorkesteritoiminnasta tuleville vuosille. 

Lopputuloksena ideat liikahtivat päästä paperille ja syntyi Keski-Suomen liitolle osoitettu hankehakemus “Maakunnallisen 
puhallinorkesteritoiminnan kehittäminen taiteen perusopetuksessa”. Rajasimme hankkeen koskemaan neljää Keski-
Suomessa toimivaa musiikin perusopetusta antavaa oppilaitosta: Gradian musiikin perusopetus (Jyväskylä, Muurame, 
Tikkakoski, Korpilahti), Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto (Keuruu, Multia, Petäjävesi), Jämsänjokilaakson 
musiikkiopisto (Jämsä, Jämsänkoski, Kuhmoinen, Kuorevesi, Länkipohja) ja Ala-Keiteleen musiikkiopisto (Äänekoski, 
Hankasalmi, Konnevesi, Laukaa, Uurainen). 

Perustelimme hakemuksessamme hyvin tarkkaan, millainen vaikutus orkesterissa soittamisella on lapselle ja nuorelle ja 
miksi sitä kaikin tavoin kannattaa ylläpitää ja edistää. Koska vaarana on, että koronatauon jälkeen orkesteritoiminta 
kuihtuu, on elintärkeää elvyttää toimintaa puhaltamalla maakunnan musiikkioppilaitosten kanssa yhteen hiileen. 
Perustelimme hankkeen tarpeellisuutta muun muassa sillä, että vastaavanlaista maakunnallista 
puhallinorkesteritoimintaa ei ole järjestetty Keski-Suomessa aiemmin. Puhallinorkesterit ovat olleet kautta aikojen 
musiikkiharrastuksessa merkittävässä roolissa yhteishengen luomisessa ja yhteisöllisyyttä opeteltaessa – aivan kuten 
joukkuelajit urheilun puolella. Kuuluminen johonkin ryhmään auttaa lasta ja nuorta terveiden kaverisuhteiden luomisessa, 
ja tällöin myös soittoharrastus pysyy mielekkäänä. Maakunnan lapset ja nuoret, jotka ovat saman harrastuksen parissa, 
saavat tutustua toisiinsa ja luoda uusia kaverisuhteita yli kuntarajojen. Lapset ja nuoret saavat kokea, millaista on soittaa 
isossa orkesterissa, ja tällä voi olla positiivista vaikutusta soittoharrastuksen jatkumiseen.

Viittasimme hankehakemuksessamme myös Suomen Puhallinorkesteriliiton huhtikuussa 2021 teettämään 
valtakunnalliseen kyselyyn, jonka mukaan puhallinorkesterissa soittaminen tuo lapsen ja nuoren elämään monenlaisia 
hyötyjä.  Puhallinorkesteri on parhaimmillaan kuin perhe, jossa yhteenkuuluvuuden tunne ja ryhmähenki siivittävät 
kokemaan jotain, mitä yksin soittaessa ei koskaan voi saavuttaa. Lisäksi toimme esille, että soittoharrastuksen suosio on 
hiipumaan päin etenkin puhallinsoittimissa. Jotta soittoharrastuksen suosio saadaan nostettua vähintään koronaa 
edeltävälle tasolle, täytyy puhallinorkesteritoiminnalle saada uusia maakunnallisia yhteistyömalleja sekä näkyvyyttä 
konserttien ja tapahtumien muodossa. Uusia soittajia on saatava harrastuksen pariin, jotta opetussuunnitelmaan 
kuuluvaa puhallinorkesteritoimintaa saadaan ylläpidettyä. 

Ennenkuulumattomia puhalluksia Jyväskylästä:
Maakunnallista puhallinorkesteritoimintaa Keski-Suomen kehittämisrahaston tuella

Tanja Järvelän vetämät stemmikset.
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Tavoitteenamme on luoda pysyviä yhteistyömuotoja hankkeessa mukana olevien musiikin taiteen perusopetusta 
tarjoavien oppilaitosten välille. Hankkeen aikana puhallinmusiikin parissa toimivat opettajat maakunnassa tekevät tiiviisti 
yhteistyötä, ja näin ollen hankkeen jälkeen yhteistyötä on helppo jatkaa tuttujen yhteistyökumppaneiden ja ihmisten 
kanssa. Hanke vaikuttaa myös laajemmin kulttuurialan elpymiseen koronasta, koska siinä ostetaan palveluita paikallisilta 
kulttuurialan toimijoilta.

Juhannusviikolla 2021 saimme iloisen uutisen: Keski-Suomen kehittämisrahasto on myöntänyt meille hankerahaa 
maakunnallisen puhallinorkesteritoiminnan kehittämiseen. Päätös ei syntynyt yksimielisesti eikä prosessi ollut mitenkään 
helppo, sillä ensin saimme kielteisen päätöksen. Emme kuitenkaan tähän tyytyneet vaan aloimme ystävälliseen sävyyn 
kyseenalaistaa hankerahan myöntämisperusteita. Sitkeys kannatti: päätöstä muutettiin ja hankeraha myönnettiin. Tämä 
oli hyvä opetus meille ja muille apurahan hakijoille: ei kannata heti luovuttaa vaan taistella itselle tärkeän asian puolesta 
loppuun saakka.

Puhallinpäivistä Syyshönkäykseen

Maakunnallisen puhallinorkesteritoiminnan lähtölaukaus tapahtuu maakunnallisena yhteistyönä järjestettävien 
harjoitusviikonloppujen ja konserttien muodossa lukuvuonna 2021–2022. Harjoitukset pidetään Jyväskylässä loka-, 
helmi- ja maaliskuussa ja konsertit maaliskuussa Valtakunnallisten puhallinpäivien yhteydessä Jyväskylässä 18.–
20.3.2022 sekä myöhemmin muualla maakunnassa erikseen sovittavina ajankohtina. Puhallinpäivillä maakunnallisena 
yhteistyönä toteutettavat konsertit ovat B- ja C- tason ohjelmistoesittelykonsertteja.  

Puhallinpäivien ohjelmistoesittelykonserttien lisäksi hankkeen aikana rakennetaan yhteistyömalli tulevaisuuden 
maakunnalliselle puhallinorkesteritoiminnalle. Tällä tarkoitetaan käytännössä oman puhallinsoittajien tapahtuman 
luomista Keski-Suomeen. Keski-Suomessa toimii jo piano- sekä jousisoitintapahtuma, mutta puhallinsoittajille ei ole 
omaa tapahtumaa. Tarkoitus on luoda Keski-Suomeen oma Ruskatröötän kaltainen viikonlopputapahtuma, työnimellä 
Syyshönkäys, joka järjestetään 1–2 vuoden välein ja joka on pääsääntöisesti suunnattu keskisuomalaisille puhallin- ja 
lyömäsoittajille. Suunnitelmat tulevista tapahtumista on tarkoitus saada tehtyä mahdollisimman valmiiksi hankkeen 
aikana.

Tuumasta soittoon

Syyslukukauden 2021 alettua mukana olevien oppilaitosten puhallinopettajat valitsivat omista oppilaistaan sopivat ja 
asiasta kiinnostuneet soittajat ja tarvittaessa harjoittelivat kappaleita yhdessä oppilaidensa kanssa ennen ensimmäistä 
harjoitusviikonloppua. Pohjana maakunnalliselle puhallinorkesterille toimivat Gradian omat kaksi puhallinorkesteria, joista 
molempiin saatiin soittajia muualta maakunnasta. Loppujen lopuksi mukaan ilmoittautui 11 soittajaa Läntisen Keski-
Suomen musiikkiopistosta ja 8 soittajaa Jämsänjokilaakson musiikkiopistosta. Ala-Keiteleen musiikkiopistosta emme 
saaneet tällä kertaa mukaan ketään. Lisäksi maakunnalliseen puhallinorkesteriin tuli soittajia Jyväskylän 
kansalaisopistosta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Puhkupilleistä. Myös Gradian musiikkialan perustutkinnon 
opiskelijoista saimme lisävahvuutta orkesteriin. Tällä tavalla saimme muodostettua kaksi orkesteria, joista C-tasolla on 
49 ja B-tasolla 35 soittajaa.
 
Ensimmäisen harjoitusviikonlopun pidimme 30.10.2021. Hankerahan turvin pystyimme järjestämään maakunnan 
soittajille muun muassa kuljetukset ja ruokailut. Pidimme yhteisharjoitusten lisäksi myös kunnon stemmikset jokaiselle 
soitinryhmälle. Keväällä ennen puhallinpäiviä pidämme vielä kaksi harjoitusviikonloppua, ja puhallinpäivien jälkeen olisi 
tarkoitus konsertoida kouluissa jossain päin maakuntaa.  

Ensimmäisen harjoitusviikonlopun jälkeen voidaan todeta, että tällaiselle yhteistyölle oli Keski-Suomessa tilausta. 
Maakunnan soittajat sujahtivat orkestereihin mukaan aivan kuin olisivat aina soittaneet juuri tässä orkesterissa. 
Soittamisen ilo näkyi ja kuului kauas. Uusien soittajien mukaan tulo näytti parantavan myös vakituisten soittajien tasoa. 
Ensimmäisen harjoitusviikonlopun aikana meillä järjestäjillä oli myös ilo ja kunnia esitellä uusia, viime joulukuussa 2020 
valmistuneita tilojamme, joissa on näköjään helppo järjestää isokin tapahtuma. Siispä tervetuloa maaliskuussa 
puhallinpäiville Suomalaiselle Musiikkikampukselle Jyväskylään!

Teksti ja kuvat: Niina Sapattinen

Ennenkuulumattomia puhalluksia Jyväskylästä:
Maakunnallista puhallinorkesteritoimintaa Keski-Suomen kehittämisrahaston tuella

C-tason ohjelmistoesittelykonsertin kappaleet työn alla Ilpo Soikkelin johdolla. Apuopettajina Marielle Catalanotti (vasket) 
ja Pasi Juvonen (lyömäsoittimet).



Jyväskylän Puhallinorkesteri 60 vuotta
Jyväskylän Puhallinorkesteri (JPO) on perustettu 11.1.1961. Se toimi aluksi nimellä Keski-Suomen 
Reserviläisjärjestöjen soittokunta ja sen jälkeen nimellä Keski-Suomen Puhallinorkesteri. Vuonna 1989 nimi 
muuttui nykyiseen muotoonsa. Orkesterilla on oma konsertti keskimäärin kaksi kertaa vuodessa, ja lisäksi 
meidät voi tilata soittamaan erilaisiin tapahtumiin. Olemme myös maanpuolustussoittokunta, joten esiinnymme 
tarvittaessa Puolustusvoimien tilaisuuksissa.

Orkesterin perustaja ja ensimmäinen puheenjohtaja oli Aimo Pesola. Kapellimestareina ovat toimineet Yrjö Ikonen 
(1961–1984), Lauri Räty (1984–1998), Esa Koponen (1998), Keijo Rantanen (1999–2002), Nikke Isomöttönen 
(2003–2011), Rita Varonen (2012–2016), Eveliina Aijasaho (2016–2018) sekä Olli Santa (2018- ).

Juhlakonsertti siirtyi, ja koronatilanteen takia päästiin kunnolla harjoittelemaan vasta syksyllä 2021. Harjoituksiin 
kutsuttiin entisiä soittajia ja orkesterinjohtajia. Soittoleiri ennen konserttia toi vielä lisää soittajia paikalle. Tunnelma nousi. 
Viimein myös oma pasuunasektioni soi neljän soittajan voimin niin komeasti kuin säveltäjät ovat harmoniat ja sävelkulut 
tarkoittaneet. Kiitos kaikille! 

Konsertti pidettiin 30.10.2021 Tapahtumakeskus Helmissä. JPO harjoittelee Palokan koulun salissa torstai-iltaisin, mutta 
uusi Tapahtumakeskus Helmi Jyväskylän Hippoksen reunalla houkutteli meidät vuokraamaan salin konserttia varten. 
Ensivaikutelma oli hyvä, ja tilaa voi suositella muillekin.

Konsertti alkoi komeasti Jean Sibeliuksen Jääkärien marssilla. Johtajana oli pitkäaikainen johtaja ja 
baritonitorvensoittaja, dir. mus. Lauri Räty.

Seuraavaksi lavalle nousi johtamaan nykyinen Turun filharmonisen orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen. Timo 
Forsströmin Monark Avenue sai soittajat hyvälle mielelle ja tietysti myös Sibeliuksen Finlandia, jonka soitimme Niken 
johdolla puhallinorkestereiden SM-kilpailuissa vuonna 2007. Niken jälkeen orkesteria tuli johtamaan musiikkialan 
moniosaaja Eveliina Aijasaho, jonka johdolla pääsimme Lasse Mårtensonin Myrskyluodon Maijan koskettavaan 
tunnelmaan. 

Viimein JPO:n nykyinen kapellimestari Olli Santa pääsi lavalle. Olli on paitsi johtaja, myös sovittaja ja säveltäjä.Olemme 
kovin onnellisessa asemassa, koska Olli tuo meidän kokoonpanollemme sopivaa soitettavaa. Konsertissa kuultiin Ollin 
säveltämät ja sovittamat British Way March, Goblin Suite (March), tarinallinen Great Western sekä Nocturne (Candle 
Hymn). Orkesteri on harjoitellut kappaleita mielellään. 

Konsertti päättyi Johann Strauss vanhemman Radetzky-marssiin, ja yleisö taputti mukana. Mutta sitä ennen Anssi 
Tikanmäen kauniin Balladin elokuvasta Klaani kävi vielä johtamassa orkesterimme varakapellimestari, konsertin juontaja, 
trumpetisti, baritonisti, rumpali, "yleismiesjantunen" ja hyvän tunnelman luoja Mika Heltelä.
Kukat johtajille jakoi nykyinen puheenjohtaja Jukka Mononen yhdessä Sirkku-vaimonsa kanssa.

Soitto jatkuu. Tervetuloa mukaan, entiset ja uudet soittajat!

Teksti: Irmeli Koivisto
Kuva: Kirsi Hämäläinen
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Pirkanmaan Pinna toimii aktiivisesti järjestäen jälleen kapellimestarikursseja tänä syksynä. Positiivinen energialataus oli 
lähes käsin kosketeltavissa lokakuun viimeisenä viikonloppuna, kun "Pinna" yhdisti voimansa Pirkanmaan 
musiikkiopiston Pirkanmaan Puhaltajien eli PiPun kanssa kapellimestarikurssilla. Kouluttajana toimi Atso Almila. Toinen 
toistaan aktiivisempia aktiivioppilaita oli kurssilla kahdeksan, ja passiiviopiskelijoita hyvinkin saman verran.

Puitteiltaan juhlallinen Tyllin sali täyttyi muhkeasti soivista sävelistä. Ohjelmassa oli muun muassa vuosi sitten 
ensimmäistä kertaa järjestetyn Pirkanmaan Pinna -sävellyskilpailun palkitut teokset: Sauli Saarisen Festival Music 
(kilpailun voittaja), Jussi Lampelan If We Must Die (2. sija) ja Markku Viitasaaren Global Winds (3. sija). "Uutta 
suomalaista" edusti myös Minna Leinosen sävellys Meeting Points. Edellä mainittujen lisäksi kurssin ohjelmistoon kuului 
muitakin Pirkanmaan Puhaltajien työn alla olevia teoksia, kuten Kari Karjalaisen Suite for Band, Ludwig Göranssonin 
(arr. Paul Murtha) Mandalorian sekä Klaus Badeltin (sov. Ricketts) Pirates of the Caribbean.

Osallistujien kommentteja

– Olin kurssilla passiivioppilaana ja koen, että kurssi oli todella antoisa kokemus kuuntelijallekin – lisäksi oli mukava 
päästä myös johtamaan orkesteria hetkeksi kurssin lopuksi. Atson lämminhenkinen ote kurssin ohjaamiseen loi 
kannustavan ilmapiirin, ja kaikki osallistujat tuntuivat kehittyvän jo viikonloppukurssin aikana sekä saavan kurssista 
paljon irti. Atso ohjasi taitavasti kaikkia osallistujia jokaisen omalla taitotasolla, ja ohjaus oli selkeää ja kommunikoivaa. 
Kurssi antoi hyvää itseluottamusta osallistua kapellimestarikurssille jatkossa itsekin aktiivioppilaana! Mahtava kurssi! Oli 
todella vastaanottavainen ja lämmin meininki koko ajan, tosi tärkeää! (Jolanda)

– Kurssi oli antoisa ja eritoten ajankäyttö oli äärettömän taloudellis-tehokasta. Erityiskiitokset pitää antaa mahtavalle 
orkesterille, joka jaksoi puurtaa samoja teoksia uudelleen ja uudelleen. Opettajavalinta oli myös erinomainen. Almila 
pystyi lyhyessä ajassa tiivistämään jokaisen kurssilaisen työstä jotain olennaista korjattavaa ja osasi myös jakaa 
sopivassa välissä kehuja ja kannustusta. Rento meininki! (Heikki)

– Kurssille oli turvallista tulla, vaikka olenkin alussa johtamisen suhteen. Kurssikavereilta sain paljon rohkaisua ja viime 
hetken tsemppejä ennen korokkeelle nousemista. Itse orkesteri, Pirkanmaan Puhaltajat, on aivan mahtavalla energialla 
varustettu porukka taitavia soittajia! Atson ohjaus oli asiantuntevaa ja huumorintajuista. Hänen tarkat havaintonsa 
auttoivat ja auttavat minua kehittymään vielä kurssin jälkeenkin. (Heidi)

– Laadukkaasti järjestetty kurssi erittäin hyvän orkesterin kanssa. Aikataulut pitivät suunnitellusti ja sai keskittyä vain 
johtamiseen. Ja tietysti ihan huippukouluttaja Atso! (anonyymi osallistuja)

Teksti: Janne Vanonen
Kuva: Teemu Salmi

PINNA, PMO, PIPU JA ALMILA KIPPAROINNIN 
PYÖRTEISSÄ TAMPEREELLA
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Sain kutsun WASBE:n hallituksen jäseneltä, Tšekin tasavallan poliisiorkesterin ylikapellimestari eversti Václav 
Blahunekilta puhallinorkesterinsa (Hudba Hradní stráže a Policie České republiky/The Band of the Castle Guards and 
the Police of the Czech Republic) 75-vuotisjuhlakonserttiin Prahan linnan espanjalaiseen saliin 22.9.2021. Riemukseni 
sain järjestettyä kaipaamani lomamatkan kyseiselle viikolle, ja Finnairin ja Bolt-sovelluksen kyyditsemänä päädyin 
minulle muuten tutun Prahan linnan Spanish Halliin. Olin tavannut jo edellisenä päivänä konsertin vierailevan 
kapellimestarin, Helsingin Poliiisisoittokunnan ylikapellimestarin Sami Ruusuvuoren, ja ehdimmepä siinä pitää pikku 
Pollarit/FinnBand -palaverinkin. Sami kertoi, että tämä konsertti oli lykkääntynyt useamman kerran koronatilanteen 
vuoksi, alun perinhän sen piti olla vuonna 2020.

Turvatarkastuksen jälkeen oli esitettävä koronarokotustodistus, sitten saikin seurustella maskitta. Paikalla olivat varmaan 
kaikki Tšekin tasavallan everstit ja prikaatinkenraalit. Itse konsertti kuunneltiin toki maskeerattuna. Järjestelyt toimivat tosi 
sujuvasti. Espanjalainen sali on puitteiltaan upea, ja sitä käytetäänkin pääasiassa valtiollisiin seremonioihin. Tässä 
konsertissa piti oleman läsnä myös Tšekin presidentti Miloš Zeman, mutta hän oli sairastunut.

Kuten oheisesta konserttiohjelmasta ilmenee, juhlaohjelmistoon kuului kantaesitys, nykysäveltäjä Jan Zástěran sopivan 
mittainen salaperäinen, upeasti soinut Tremor fati, ja sitä seurasi muhkeaääninen bassobaritoni František Zahradníček 
klassisella ohjelmistolla tenorimman Tomáš Savkan välillä avittaessa. Sali kaikui reippaasti, mutta sähköinen 
äänentoisto nosti laulusolistit esiin. Tietyt ylemmän keskialueen taajuudet vähän korostuivat ja riipivät korvaa, mutta 
tällaista saliahan on mahdoton akustoida muuten kuin täydellä yleisökattauksella. 60-soittajainen orkesteri oli kyllä 
äärimmäisen taitava.

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky 75 vuotta ja vähän päälleHudba Hradní stráže a 
Policie České republiky

75 vuotta ja vähän päälle...
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Sami Ruusuvuoren taiten johtama Jean Sibeliuksen Finlandia osoitti taas 
kerran, kuinka hieno Arvo Kuikan sovitus tästä klassikosta on. Sektioittain 
etenevä soitinnus ja sävellys poikkesi virkistävällä tavalla muusta klassisesta 
materiaalista, jossa välillä kaikki soittivat koko ajan mutta täysillä. 
Lyömäsoittimet tunkivat tällöin välillä yli kaiken.

Illan isäntä Blahunek oli vaikuttava esiintyjä. Puheitaan kuunteli mielikseen 
vaikkei ymmärtänyt sanaakaan. Hän johtaa myös Tšekin valtiollista 
konserttipuhallinorkesteria (Národní dechový orchestr/Czech National Concert 
Band), joka avasi konsertin toisen puoliskon kiinnostavalla tsekkinykysäveltäjä 
Evžen Zámečníkin teoksella Foglariana. Konsertin lopuksi lavalle ahtautuivat 
molemmat orkesterit, ja ne soittivat lapuitta klassiset marssit Castaldo ja 
Muziky, muziky. Tätä huumavaa pauketta edelsi väkevien naissolistien 
Miroslava Časarová, Ivana Brožová ja Gabriela Urbánková kepeämmät 
palat, osittain big band -kokoonpanossa ja Jari Sillanpää / Tomi Metsäketo / 
Valtteri Torikka -moodiin sujahtanut Tomáš Savka.

Maukkaaseen karonkkaan päättynyt juhlakonsertti oli kyllä kokemus, jota en 
helposti unohda. Mukava palata minulle rakkaaseen Prahaan ensi kesänä 
WASBE-konferenssin merkeissä.

Teksti: Jukka Viitasaari
Kuvat: Národní dechový orchestr ja Jukka Viitasaari

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky 75 vuotta ja vähän päälle

Minut kutsuttiin syyskuussa johtamaan Tšekin poliisiorkesteria heidän 
75-vuotisjuhlakonserttiinsa. Toin onnittelutervehdyksen Suomen poliisilta 
Sibeliuksen Finlandian muodossa. Orkesteri on erinomainen, yli 60 
soittajan kokoonpano, ja konsertti oli kaikin puolin vaikuttava. Tämä 
orkesteri vastaa konserttitoiminnan lisäksi armeijan soittokunnan kanssa 
valtiollisista seremonioista, joten presidentin bändiä oli juhlimassa poliisien 
lisäksi maan ylin johto. Konserttipaikkana oli ulkoisilta puitteiltaan upea 
Prahan linna.
 
Heinäkuun 19.–23. päivä 2022 Prahassa järjestetään kansainvälisen 
puhallinorkesteriliitto WASBE:n konferenssi. Tsekin poliisisoittokunnan 
ylikapellimestari Václav Blahunek sai ainakin minut kiinnostumaan päivien 
ohjelmasta. Suosittelen tutustumaan. https://www.wasbe2022.com/.
 
Kiitos vieraanvaraisuudesta ja paljon onnea Prague Castle Guard/Czech 
Police Symphonic Band!
 

Teksti: Sami Ruusuvuori,  Helsingin poliisisoittokunnan 
ylikapellimestari

Sami Ruusuvuori ja Václav Blahunek 
juhlatunnelmissa.

https://www.wasbe2022.com/
https://www.wasbe2022.com/


Sibelius-Akatemiassa on koulutettu puhallinorkesterinjohdon ammattilaisia jo kaksi vuosikymmentä. Taivalta 
juhlittiin 4. marraskuuta 2021 juhlaseminaarilla ja konsertilla Laivaston Soittokunnan kanssa. 

Juhlan sankarina on pieni mutta aktiivinen ja kansainvälinen koulutusohjelma. Puhallinorkesterinjohdon ammattilaisten 
koulutus Sibelius-Akatemiassa käynnistyi vuonna 2001 kahdella sivuaineopiskelijalla. Ensimmäinen 
puhallinorkesterinjohdon lehtoraatti perustettiin kymmenen vuotta myöhemmin. Tänä päivänä Sibelius-Akatemian 
puhallinorkesterinjohdon koulutuksessa opiskelee kerrallaan 4–6 pääaineopiskelijaa ja 1–2 sivuaineopiskelijaa. 
Pääaineena voi opiskella yleistä puhallinorkesterinjohtoa tai valita sotilaskapellimestarin suuntautumisvaihtoehdon. 
Opiskelijoiden työkaluna on 12–17 hengen harjoitusorkesteri.

Valmistuneilla hyvin kysyntää työmarkkinoilla

Sibelius-Akatemian 20-vuotias puhallinorkesterinjohdon koulutus pyrkii valmistamaan opiskelijat monenlaisiin tehtäviin 
työkentällä. Koulutuksesta valmistuvat työllistyvät pääsääntöisesti hyvin. Yhteistyö Puolustusvoimien ammattiorkesterien 
ja Helsingin Poliisisoittokunnan kanssa on tiivistä. Opiskelijat vierailevat säännöllisesti osana opintojaan johtamassa 
Puolustusvoimien sotilassoittokuntia eri puolilla Suomea, ja esimerkiksi sotilaskapellimestarin 
suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvat työllistyvät automaattisesti. Myös muut puhallinorkesterinjohdon opiskelijat ovat 
löytäneet hyvin paikkansa työelämässä monipuolisissa tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

– Harjoittelemme hyvin erilaisten kokoonpanojen kanssa työskentelyä ja monenlaista musiikkia: kapellimestarin pitää 
tuntea erilaiset orkesterit ja instrumentit sekä niiden erityispiirteet. Viime vuosina vaihto-opiskelijat ja etäopetus ovat 
tuoneet koulutukseemme yhä enemmän myös kansainvälisiä vaikutteita, kertoo puhallinorkesterinjohdon lehtori Petri 
Komulainen.

Keskustelua suomalaisen puhallinorkesterikentän tulevaisuudesta ja juhlakonsertti

Puhallinorkesterinjohdon koulutuksen 20-vuotisjuhlaa vietettiin 4. marraskuuta 2021 Helsingissä. Kello 18 soi 
Temppeliaukion kirkossa yhdessä Laivaston Soittokunnan kanssa juhlakonsertti, jossa opiskelijoiden johtamana kuultiin 
kattaus pohjoismaista puhallinmusiikkia. Solistina esiintyi Sakari Mäkimattila, joka tulkitsi tanskalaisen Launy 
Gröndahlin Pasuunakonserton. Muita konsertissa kuultuja säveltäjiä olivat Jean Sibelius, Harri Ahmas, Jukka-Pekka 
Lehto, Egil Hovland ja Hugo Alfvén.

Ennen konserttia klo 15–17 pidettiin Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun toimipisteen konserttisalissa kaikille 
avoin juhlaseminaari, jossa keskusteltiin suomalaisten puhallinorkesterien tulevaisuudesta. Tilaisuuden isäntänä toimi 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian puhallinorkesterinjohdon lehtori Petri Komulainen, ja oman näkökulmansa toivat eri 
puhallinmusiikin vaikuttajat omilla alustuksillaan.

Sibelius-Akatemian puhallinorkesterinjohdon koulutus pähkinänkuoressa:

• aloitettu vuonna 2001, nykyisin oma koulutusohjelmansa Sibelius-Akatemian musiikin johtamisen aineryhmässä
• valittavissa yleinen puhallinorkesterinjohto tai sotilaskapellimestarinjohdon suuntautumisvaihtoehto
• sotilaskapellimestarikoulutus käynnistyi vuonna 2005 ja koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Puolustusvoimien 

kanssa
• kerrallaan noin 4–6 pääaineopiskelijaa ja 1–2 sivuaineopiskelijaa
• oma lehtoraatti perustettiin 2011, vastuulehtorina on toiminut Petri Komulainen vuodesta 2016 alkaen.

Puhallinorkesterinjohdon koulutus 
Sibelius-Akatemiassa täytti 20 vuotta

Teksti: Karoliina Pirkkanen
Kuva: Olli Urpela

Ilkka Aunu johtaa juhlakonsertissa.
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Puhallinorkesterinjohdon koulutusohjelma täyttää tänä syksynä 20 vuotta. 
Lehtori Petri Komulainen oli mukana jo perustamishetkellä. Kun Sibelius-
Akatemiassa 2000-luvun alussa opiskellut Komulainen toivoi, että akatemiassa 
aloitettaisiin puhallinorkesterijohdon koulutusohjelma, hän tuskin arvasi 
vetävänsä ohjelmaa 20 vuotta myöhemmin.

Alkuunsa melko vaatimattomasti, kahden opiskelijan toiveesta aloitettu 
ohjelma juhlii tänä syksynä 20-vuotista taivaltaan. Nyt ohjelman merkitys ja 
vaikutus puhallinmusiikin innostajana ymmärretään yhä paremmin.

– Koulutusohjelma on ainutlaatuinen, tällaisia ei montaa koko maailmassa ole. Opiskelijat pääsevät johtamaan omaa 
harjoitusorkesteriaan. Lisäksi on mahdollista aloittaa opinnot jo kandivaiheessa ja opiskella puhallinorkesterijohtoa viisi ja 
puoli vuotta. Se antaa opiskelijoille mahdollisuuden kasvaa sekä teknisesti että muusikkoina ja myös psykologisesti 
johtajina,  koulutusohjelman lehtori Petri Komulainen sanoo.

Myös Puolustusvoimat mukana koulutuksessa

Komulainen, jos kuka, on oikea henkilö kertomaan koulutusohjelman historiasta. Olihan hän sen ensimmäinen opiskelija.

– Minä ja Helsingin Poliisisoittokunnan ylikapellimestari Sami Ruusuvuori olimme ne kaksi ensimmäistä opiskelijaa. Olin 
itse saanut kipinän johtamiseen varusmiessoittokunnassa Haminassa, missä kurssilla pääsin kokeilemaan johtamista. 
Kun sitten vuonna 1998 pääsin Sibelius-Akatemiaan, lähdin kyselemään, olisiko puhallinorkesterijohdolle mahdollista 
saada omaa opetusta. Idealle näytettiin vihreää valoa ja opetus lähti käyntiin. Tosin siinä vaiheessa ilman omaa 
lehtoraattia. Vuosi oli silloin 2001, Komulainen muistelee.

Suuri muutos koulutusohjelmassa koettiin vuonna 2005, kun Puolustusvoimien sotilaskapellimestarikoulutus tuli mukaan. 
Se on edelleen koulutusohjelmassa mukana, ja syksyn juhlakonsertissakin lavalla kuullaan Laivaston soittokuntaa.

– Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on ollut erinomaista. On hieno asia, että koulutusohjelmassa voidaan toimia 
ammattisoittokuntien kanssa. Teemme vuodessa noin 4–5 viikkoa vierailuja eri puolelle Suomea Puolustusvoimien 
viiteen eri soittokuntaan, Petri Komulainen kertoo.

Sotilaskapellimestarin koulutukseen pyrkivät käyvät läpi samat pääsykokeet kuin Sibelius-Akatemiaan opiskelemaan 
haluavat. Lisäksi näiden opiskelijoiden on oltava Suomen kansalaisia ja armeijan käyneitä. Heillä on myös omat 
soveltuvuustestit. Muuten koulutusohjelma ja vaatimukset ovat kaikille opiskelijoille samat. Toki sotilaskapellimestarin 
koulutukseen kuuluu myös sotilasaineiden opiskelua.

Laadukasta opetusta tiimityönä

Petri Komulaisen mukaan häneltä kysytään usein, miksi puhallinorkesterijohdolla pitää olla oma erillinen 
koulutusohjelma. Useissa maissa orkesterin- ja puhallinorkesterinjohdon koulutus on yhteistä.

– Puhallinorkesterijohdon omalle koulutukselle on hyvät perustelut: erilainen repertuaari, erilaiset instrumentit ja hyvin 
erikokoiset yhtyeet. Puhallinorkestereita on kahdeksan soittajan ryhmistä 70 soittajan orkestereihin. On big bandejä, 
vaskiyhtyeitä, puupuhallinyhtyeita ja niin edelleen, hän listaa.

Puhallinorkestereiden näkökulmasta erityisen ilahduttavaa on, että niille sävelletään jatkuvasti uutta, hyvää musiikkia. Ja 
puhallinorkesterit myös esittävät paljon uutta musiikkia. Vaikka puhallinorkesterijohdolla on oma koulutusohjelma, tiivistä 
yhteistyötä tehdään jatkuvasti sekä orkesteri- ja kuoronjohdon koulutusohjelmien kanssa. Komulainen kiittelee myös 
koulutukseen osallistuvaa tiimiä: 

– Kaikki ympärillämme ovat huippuammattilaisia, kuten johtamisaineiden suunnittelija ja orkesterijärjestäjä.
Kansainvälistymistä, verkostoitumista ja taidemuodon innovointia

Petri Komulainen uskoo, että koulutuksen tulevaisuus jatkaa kansainvälistymistään. Opiskelijoita tulee eri puolelta 
maailmaa ja myös opetus kansainvälistyy vauhdilla.

– Koronan mukaan tuoma etäopetus avasi silmämme ja toi uusia mahdollisuuksia. Tavallaan maailma pieneni, kun 
ymmärsimme, että voimme saada opetukseen mukaan auktoriteetteja ympäri maailmaa Zoom-luentojen avulla. Samalla 
myös verkostoitumisen merkitys korostuu”, hän miettii.

Komulaisen mielestä kansainvälistyminen tuo raikkaita, uusia näkökulmia koulutukseen. 

– Olen luottavaisin mielin. Näen, että yliopiston tehtävä on viedä omaa taidemuotoaan eteenpäin. Jokainen meiltä 
valmistuva opiskelija vie innovoinnillaan puhallinmusiikkia eteenpäin,  ja sitä kehitystä on mielenkiintoista seurata, 
Komulainen toteaa.

                                              Ainutlaatuinen puhallinorkesterijohdon    
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoulutusohjelma tuo uskoa puhallinorkestereiden  
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktulevaisuuteen

Teksti: Terhi Paavola
Kuva: Olli Urpela
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YHTÄ JUHLAA TULEVAISUUTTA POHTIEN
Sibelius-Akatemian puhallinorkesterinjohdon koulutus juhli 20-vuotista taivaltaan 4.11.2021 juhlakonsertilla ja 
seminaarilla. Seminaarin teemana on puhallinorkestereiden tulevaisuus Suomessa. Minne ollaan menossa? Mitä 
haasteita meillä on voitettavana? Miten voimme yhdessä kehittää toimintaa? Alustajina toimivat eri 
puhallinorkesterikentän toimijat Suomessa, ja tilaisuuden isäntänä toimi puhallinorkesterinjohdon lehtori Petri 
Komulainen. Yleisöä oli paikalla ilahduttavasti – lähes kaikki puhallinorkesterinjohdon alumnit olivat saapuneet 
juhlistamaan päivää R-talon konserttisaliin. Myös streamin ääreen oli innostunut paljon kuulijoita.

Seminaarin puhujat olivat:
Sirpa Berg, toiminnanjohtaja, Suomen Puhallinorkesteriliitto
Jarkko Aaltonen, rehtori, Huittisten musiikkiopisto
Pasi Pirinen, vaskisoitinmusiikin professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Pasi-Heikki Mikkola, ylikapellimestari, Puolustusvoimat 
Marja Ikonen, kapellimestari, suunnittelijaopettaja, Järvi-Saimaan kansalaisopisto
Sami Ruusuvuori, ylikapellimestari, Helsingin poliisisoittokunta, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelija
Jouni Auramo, rehtori, Pirkanmaan musiikkiopisto, puheenjohtaja, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto
Petri Komulainen, puhallinorkesterinjohdon lehtori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Jokaisella itseään arvostavalla yhteisöllä on orkesteri

Jokaisen toimivan organisaation pohja on vankka osaaminen, yhteisöllisyys ja hyvä johtaminen. Tämä pätee 
musiikkioppilaitoksissa, yhdistyksissä ja orkestereissa, ovat ne sitten ammattiorkestereita, nuoriso-orkestereita tai 
aikuisten harrastajien orkestereita. Musiikkioppilaitosjärjestelmämme on hieno, mutta Jouni Auramon meille esittelemä 
Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton teettämän soitinjakaumakyselyn tulokset eivät puhallinsoiton näkökulmasta ole 
kummoiset. Ainoastaan huilu ja klarinetti saavuttavat kyselyn tuloksissa sellaisen määrän soittajia, että voidaan ajatella 
sen riittävän sekä harrastamisen että ammatillisen toiminnan pohjaksi. Musiikkiopistot – etenkin Etelä-Suomen suuret 
toimijat, voisivat perustaa oboe-, fagotti-, tuuba- ja käyrätorvivirkoja. Miksi näin ei ole tehty?   

Toiminnan mielekkyys ja monipuolisuus sekä myös muu yhteisöllinen toiminta, kuin pelkät harjoitukset ja esitykset, oli 
yksi Marja Ikosen puheenvuoron pääpointeista. Rantasalmen puhallinorkesterissa on kummitoiminta isossa roolissa. 
Pidemmällä olevat soittajat ohjaavat ja opastavat nuorempia. Tässä on myös yksi malli sitouttamiseen ja yhteisöllisyyden 
vahvistamiseen. 

Orkestereiden tukiyhdistysten toiminta mahdollistaa varsinaisten kausien ulkopuolisen toiminnan, varainhankinnan, 
hankkeet ja matkat. Hyvin toimiva tukiyhdistys on ehdoton pito- ja vetovoimatekijä kaikessa orkesteritoiminnassa.                                                          

Tutkimustietoa 

Suomessa tehdään aivotutkimusta musiikin vaikutuksista. Tähän yhdistettynä sosiologinen tutkimus antaa vahvaa tukea 
puhallinmusiikin aseman vahvistamiseen. Lobbaaminen on tänä päivänä ammattimaista työtä, ja siinä musiikki ja 
erityisesti puhallinmusiikki on vain yksi toimiala niiden satojen joukossa, jotka tarvitsevat rahoitusta ja julkisuutta. Brändin 
luominen puhallinmusiikille on yksi veto- ja pitovoimatekijä. Jarkko Aaltonen esitteli monisisältöistä Nordplus-hanketta, 
jossa on mukana toimijoita Ruotsista ja Norjasta. Ehkä tämän hankkeen myötä koko suomalainen puhallimusiikki saa 
välineitä tehokkaampaan brändäämiseen ja näkyvyyteen. Jäämme odottamaan mielenkiinnolla tuloksia tästä 
hankkeesta. Ehkä jo Valtakunnallisilla puhallinpäivillä Jyväskylässä lauantain tapahtumassa pääsemme pureutumaan 
näihin aiheisiin lisää.

YHTÄ JUHLAA TULEVAISUUTTA POHTIEN
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 Koulutus

Ilman määrällisesti suurempia harrastajajoukkoja ei ole odotettavissa riittävästi ammatilliseen koulutukseen hakeutuvia. 
Seitsemän sotilassoittokunnan lakkauttaminen suurempien orkesterien saavuttamiseksi vei monilta paikkakunnilta myös 
puhallinsoiton opettajat. Pasi-Heikki Mikkola totesi, että sotilasmusiikki on nostanut näkyvyyttä muun muassa brändätyillä 
konserteilla ja kiertueilla sekä orkesterien profiloinnilla. Lähes kaikki puhallinpedagogit ja sotilassoittokuntien soittajat 
ovat valmistuneet jostakin AMK:sta. Nyt jo alkaa näkyä karu todellisuus: mistä soittajat soittokuntiin ja pedagogit maan 
kattavasti musiikkiopistoihin? Taideyliopisto vastaa kyllä orkesterimuusikoiden koulutuksesta. Pasi Pirinen kertoi tilastoja 
hakijamääristä ja Taideyliopiston koulutuksesta yleisesti.

Musiikkiopistojen opettajiksi rekrytoidaan tällä hetkellä paljon musiikkikasvatuksen tutkinnon tehneitä. Ammatilliset 60 
opintopisteen opinnot vaaditaan useisiin vakituisiin opetustehtäviin alalla. Instrumenttipedagogin AMK-opintojen on ollut 
tarkoitus vastata musiikkiopistojen opettajien koulutuksesta. Onko koulutuksen säästöt osuneet jo liian rajuina tähän 
koulutukseen ja tehneet rekrytoinnin vaikeaksi soittokunnissa ja oppilaitoksissa? 

Sami Ruusuvuori avasi puheenvuorossaan eurooppalaisen puhallinmusiikin piirteitä. Ruusuvuoren tohtoriopinnot ovat 
loppusuoralla, ja odotamme kaikki innolla pääsyä tutustumaan tämän tutkimuksen kirjalliseen osioon. 3.11.2021 oli 
Ruusuvuoren jatko-opintojen viides ja viimeinen konserttiosuus. Sami kannusti kollegojaan tarttumaan jatko-opintoihin. 
Näin saataisiin taas lisää tutkimustietoa puhallinmusiikin aseman vahvistamiseen.

Mitä tapahtuu vuonna 2022?

Nyt on se viimeinen hetki, kun on tehtävä yhteistyötä ja koottava asioita koko alan yhteisen edun vuoksi.
Tahtotila on olemassa yhteiseen kehittämiseen, vaikuttamiseen ja asioiden dokumentointiin. Jäämme odottamaan 
kevättä. Seminaarissa nostettiin keskusteluun laaja kattaus puhallinmusiikin erityispiirteitä sävellyksistä digitalisaation, 
ryhmäyttämisestä julkisuuskuvaan ja markkinointiin – perinteeseen ja tulevaisuuteen. Tästä on hyvä jatkaa kohti 
konkreettisia toimia, yhdessä.

Teksti: Sirpa Berg

YHTÄ JUHLAA TULEVAISUUTTA POHTIEN

– Seminaarin asiantuntevat puheenvuorot herättelivät miettimään kentän uudistumista. Mielestäni tämän hetken hedelmällisin
tarttumapinta löytyy merkityksellisyydestä ja yhteisöllisyydestä. Uusilla sukupolvilla on aina tarve löytää omakohtainen yhteytensä
puhallinmusiikkiin ja orkesterisoittoon. Rikkaimmat yhteydet syntyvät yhteisössä, kun puhallinmusiikki elää osana erilaisten
ihmisten arkea. (kuulijan kommentti, Annamari Martinviita)

SPOL:n toiminnajohtaja Sirpa Berg
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Kooste puheenvuoroista
Sirpa Berg, toiminnanjohtaja, Suomen Puhallinorkesteriliitto:

- liiton esittely (jäsenet, orkestereiden taustayhteisöt, toiminta)
- muusikoita saadaan kyllä Suomeen, mutta mistä jatkossa saadaan laaja-alaisesti koulutettuja 

musiikkipedagogeja maahan riittävästi? Koulutus on riittämätöntä tällä hetkellä.
- puhallinsäveltäjien taso noussut valtavasti viime vuosina
- nuottien editoinnissa on edistytty Suomessa myös paljon
- monissa oppilaitoksissa rehtoreilla puutteelliset tiedot orkesteritoiminnasta – valitkaa siis rehtoriksi 

puhallinsoittaja!
- kuinka saataisiin hyvää suomalaista puhallinmusiikkia ja osaamista enemmän vietyä maailmalle?
- orkestereiden yhteiskuntasuhteet harrastajapuolella katkenneet; orkesterit eivät esiinnyt erilaisissa juhlissa yhtä 

paljon kuin ennen
- tulossa PuhApp-sovellus (tapahtuma-applikaatio), suunnitteilla myös yhteinen kolmikielinen nuottiverkkokauppa 

eri musiikkiliittojen kanssa
- kansainvälinen yhteistyö aktiivista (WASBE)
- vaikuttavuuden indikaattoreiden kysely tulee vuoden 2022 alussa; siinä kerätään dataa päättäjille 

musiikkiharrastuksen merkityksellisyydestä
- tulevaisuuden rahoitus on suuri haaste
- edessä varmasti toimintojen keskittämistä, yhteistyötä tarvitaan varmasti
- out of the box -ajattelu tärkeää!
- mikä on puhallinmusiikin “tiellä” tällä hetkellä?

Jarkko Aaltonen, rehtori, Huittisten musiikkiopisto:
- Puolustusvoimat tarjonnut paljon perspektiiviä asiaan
- kaikki lähtee kuitenkin taiteen perusopetuksesta
- puhallinkapellimestareita palkattu hyvin vähän musiikkioppilaitoksiin 
- puhaltimet tärkeitä kulttuurin ekosysteemissä
- puhallinmusiikin vetovoima perustuu yhteisöllisyyteen, osaamiseen ja hyvään johtamiseen
- kaksivuotinen Nordplus-hanke meneillään (Suomi, Ruotsi, Norja): tavoitteena tehdä Handbook for adult 

ensemble leaders tukemaan henkilöitä, jotka haluavat perustaa orkesterin (rekrytointi, brändin muodostus, 
markkinointi, musiikin lobbaus, mistä saadaan instrumentteja, nuottimateriaalia ja johtajia, orkesterien 
organisointi, millainen on hyvä harjoitus)

- jokaisella itseään arvostavalla yhteisöllä on orkesteri
- ikärakenteet ja haasteet ovat kaikilla Pohjoismailla samat, kasvua haettava lasten vanhemmista
- yhteistyö on kaikkien etu, kehitystyötä on tehty jo pitkään eri maissa eri tavoilla
- digitaaliset ratkaisut olennaisia tulevaisuudessa
- tarvitaan dataa, tutkimuksia, tilastoja osoittamaan alan tärkeys ja merkitys päättäjille
- sosiaalinen ympäristö on olennaista orkesteriharrastuksessa
- orkesterin yhteinen tavoite harrastustoiminnassa tulisi sanoittaa ennen toimintaan ryhtymistä, kapellimestarin 

omat tavoitteet sopeutettava siihen
- kapellimestariudesta poistettava kaikki turha “pönötys”
- eri instituutioiden yhteen saattaminen tärkeää
- yhteispohjoismaiset kustantamot olisi hyvä kerätä yhteen, enemmän tietoa eri maiden ohjelmistoista saatava.

Pasi Pirinen, vaskisoitinmusiikin professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia:
- kaksi tärkeää sanaa: laatu ja määrä. Näistä määrä on tärkeämpi, laatu tulee myöhemmin. Mitä enemmän on 

puhallinorkestereita ja siten soittajia, sitä parempi puhallinmaa Suomesta tulee.
- katsaus Sibelius-Akatemian hakijoiden ja sisään otettujen määriin: suomenkielisiä hakijoita n. 33 %, 

ruotsinkielisiä 2,5 %, loput ulkomaalaisia
- Norja ja Espanja ovat puhallinmusiikin suurmaita määrällisesti, ei Suomi
- Suomi pärjää puhallinmusiikin laadussa, soittajien määrää tulisi vain lisätä entisestään, jotta saisimme 

suomalaisia opiskelijoita lisää taloon
- kaikki olemme aloittaneet puhallinorkestereissa, se on kaiken kivijalka
- puhallinorkesterisoiton määrää on Sibelius-Akatemiassa lisätty viime vuosina (erilaisia kokoonpanoja, 

konserttiperiodeja 1-2 joka vuosi)
- tarkoitus saada oma puhallinpedagogiikkalinja suomalaisille opiskelijoille, myös täydennyskoulutusta on tulossa
- tärkeää saada puhallinorkesterimusiikki osaksi yhteiskuntaa soimaan kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa
- kaikkien on tehtävä kaikki mahdollinen voitava puhallinmusiikin edistämiseksi; on paljon pieniä asioita, jotka 

kaikki kuitenkin merkitsevät paljon kokonaisuudelle
- opettajien koulutus ja saatavuus tulevaisuudessa turvattava.

Puhallinorkestereiden tulevaisuus -seminaari, kooste puheenvuoroistaPuhallinorkestereiden tulevaisuus -seminaari             
to 4.11.2021 Helsinki, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Isäntänä Petri Komulainen, puhallinorkesterinjohdon lehtori
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Pasi-Heikki Mikkola, ylikapellimestari, Puolustusvoimat:
- sotilassoittokuntien nykyisen tilanteen esittely
- muutaman vuoden sisällä tarvetta useille ammattitaitoisille kapellimestareille
- sotilaskapellimestarikoulutus Sibelius-Akatemian kanssa, apulaiskapellimestareiden koulutus Tampereen 

ammattikorkeakoulun kanssa
- kisällitoimintaa Helsingissä ja orkesteriakatemia Tampereella käynnissä
- rekrytointipäiviä ja avustajakoesoittoja järjestetään
- rumpuryhmäkoulutusta tulossa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa
- soittajapulaa edelleen, puolustusvoimauudistuksen seurauksena soittokuntien lakkauttamisen myötä monilta 

paikkakunnilta  lähti pois soitonopettajia
- kuinka saataisiin media ja kriitikot kiiinnostumaan puhallinmusiikista ja puhallinkantaesityksistä?
- enemmän yhteiskonsertteja musiikkioppilaitosten kanssa ja koululaiskonsertteja tarvitaan.

Marja Ikonen, kapellimestari, suunnittelijaopettaja, Järvi-Saimaan kansalaisopisto:
- taiteen perusopetuksen järjestäminen: mitä etuja saataisiin, jos saman katon alla annettaisiin sekä yleisen että 

laajan oppimäärän opetusta (esim. musiikkiopisto ja kansalaisopisto)? Ainakin enemmän soittajia yhteisiin 
orkestereihin, oppilaille joustavat opintopolut, yhteisiä opettajan virkoja oppilaitosmuodosta riippumatta ja siten 
ammattitaitoista henkilökuntaa helpommin syrjäseuduillekin.

- haasteena riittävät soittajamäärät, haaveena alueellinen orkesteritoiminta, mikä mahdollistaisi suuremmat 
orkesterit tulevaisuudessa

- aikuisharrastajien osallistuminen korvaamattoman tärkeää orkestereille. Niiden tuella lapset ja nuoret saavat 
vaikutteita elinikäisestä soittoharrastuksesta ja mahdollisesti lähtevät ammattiopintoihin.

- usean opettajan mallit orkesteritoiminnassa (esim. kaksi kapellimestaria tai soitonopettajat apuna) toivottavia
- soittajakummitoiminta: A-orkesterin nuoret toimivat kapellimestarin apuna pientä korvausta vastaan pienempien 

orkestereissa
- kaikenlaiset ikä- tai muut rajoitukset pitäisi poistaa toiminnasta
- yhteistyötä eri oppilaitosten ja kolmannen sektorin välillä tulee lisätä
- yhteisvirkoja useiden oppilaitosten välillä puhallinsoittimiin pitäisi perustaa
- kapellimestarikoulutukseen tulisi lisätä orkesteripedagogiikkaa ja ohjeita orkesteritoiminnan pyörittämiseen itse 

musiikin johtamisen tekniikan lisäksi
- kapellimestariopintoja opettajankoulutukseen mukaan sekä täydennyskoulutusta opettajille tarvitaan
- esihenkilöiden ja päättäjien tuki on ehdottoman tärkeää toiminnan resurssien mahdollistamiseksi
- tämäntyyppiset tilaisuudet tärkeitä, jotta kollegat tapaavat ja saavat tukea toisiltaan
- joukkuehengen syntyminen orkestereissa auttaa soittajia jatkamaan harrastuksessa, siihen kannattaa panostaa
- sitouttaminen orkesteritoimintaan harjoitusten ulkopuolella: leirit, matkat yms. mahdollistavat ryhmäytymisen 

paremmin
- yhteisöllisyyden voimalla puhallinorkesteritoiminta saadaan kantamaan pitkälle tulevaisuuteen.

Sami Ruusuvuori, ylikapellimestari, Helsingin poliisisoittokunta, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 
tohtoriopiskelija:

- Helsingin poliisisoittokunnan ja Sibelius-Akatemian tekemä yhteistyö viime vuosina: kapellimestariopiskelijat 
johtaneet konsertteja (solisteina akatemian opiskelijoita, valinnat koesoittojen kautta, eri instrumentteja ja 
laulusolisteja)

- yhteisprojekti sävellysopiskelijoiden kanssa, workshop-päiviä, mukana myös sävellyksen opettajia, valmistuneet 
teokset (8 kpl) esitettiin striimatussa konsertissa. Tämä projekti toteutetaan uudestaan parin vuoden päästä.

- tohtoriopintojen aiheena sinfonisen puhallinorkesterin historia ja sille sävelletty ohjelmisto. Kunnon katalogi 
puhallinorkesteriohjelmiston perusrepertuaarista puuttunut, tavoitteena saada siihen 10-30 “parasta” teosta eri 
maista.

- puhallinorkesterikirjallisuuttakin on tarjolla hyvin vähän, puhallinmusiikin historiaa maailmalla on tutkittu 
hämmästyttävän vähän

- verkostoituminen lisääntynyt tutkinnon suorittamisen myötä
- tutkimustietoa saatava lisää, se lisää alan arvostusta ja tietämystä
- puhallinorkesteritoiminta on monessa paikassa hyvin henkilösidonnaista, siksi kapellimestarikoulutus on todella 

tärkeää
- puhallinsoitinten ja -musiikin arvostus Sibelius-Akatemiassa on noussut viime vuosina, mikä on hieno asia
- tarvittaisiin perusopetukseen lisää kapellimestareita ja orkesterinjohtajia
- musiikinopettajille myös puhallinkapellimestarikoulutusta voisi olla myös mahdollisuus
- työpaikkoja pitäisi pystyä luomaan lisää, jotta ei tarvitse tehdä talkoilla
- puhallinorkesterit koulupäivän yhteyteen voisi olla yksi ratkaisu, siinä voisi olla paljon lisää potentiaalia
- ryhmäopetusta joissain maissa enemmän kuin Suomessa, osin hybridiopetuksena. Tämä mahdollistaa lisää 

massaa alalle.
- linkki musiikkioppilaitosten ja aikuisten harrastajaorkestereiden välillä olisi oltava toimiva, jotta nuoret jatkavat 

myös aikuisina
- toiminnan oltava tavoitteellista (esim. kilpailut, suuret vuosittaiset valtakunnalliset tapahtumat, 

puhallinorkestereiden oma “sambakarnevaali”paraati tms.)
- vanhempien saaminen mukaan tukemaan orkesteritoimintaa (vrt. urheilujoukkueet), tukiyhdistystoiminta, linkit 

vanhempien kautta yhteiskuntaan
- nuoret tarvitsevat esikuvia ja idoleita orkestereista ja oman soittimen soittajista, nuoria vietävä konsertteihin 

kuulemaan niitä
- ammattipuhallinmuusikoiden tulisi kaikkialla puhua hyvää puhallinorkestereista ja siten lisätä alan arvostusta ja 

tietämystä.

Puhallinorkestereiden tulevaisuus -seminaari, kooste puheenvuoroista
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Jouni Auramo, rehtori, Pirkanmaan musiikkiopisto, puheenjohtaja, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto:
- esitteli musiikkioppilaitosten soitinjakauman: eri puhaltimien osuus kokonaisuudesta pieni; n. 10 000 oppilasta 

puhallin- ja lyömäsoittimissa Suomessa, näistä noin neljännes huiluja
- miksei pääkaupunkiseudulla ole perustettu yhteisiä toimia/virkoja?
- paikkakunnat hyvin eri tilanteissa (perinteet, resurssit, rehtorit…)
- opettajien merkitys rekrytoinnissa on erittäin suuri, jotta hakijoita saadaan innostettua myös harvinaisempiin 

soittimiin, soitinesittelyt
- yleismaailmalliset megatrendit, some, älylaitteet, digimaailma, “pikavoittojen” tavoittelu yms. vaikuttavat 

negatiivisesti soittoharrastukseen, keskittyminen pitkäjänteiseen harrastamiseen heikentynyt
- lukiouudistus on heijastunut lukioikäisten harrastuksen keskeytymiseen
- puhallinsoolokilpailujen elvyttäminen?
- vanhempien sitouttaminen; toimii pienillä paikkakunnilla paremmin, mallia urheiluseuroista
- alueellinen yhteistyö, jotta saadaan toimintakykyisiä orkestereita, organisaatiorajat rikkovaa
- voidaanko eri organisaatioiden liittoja yhdistää?
- kouluyhteistyö: rahoituksen lisääminen sidottu Suomen harrastamisen malliin (koulupäivän yhteydessä 

tapahtuva harrastaminen), “puhallinparkour”?
- yhteisöllisyyttä lisäävä: puhallinristeily?
- musiikkikoulutuksen visio, sivut 44-45: musiikin tutkitut hyvinvointivaikutukset tiivistettynä; niitä kannattaa esittää 

oman paikkakunnan vaikuttajille
- kapellimestarikoulutus pitää aloittaa jo lapsille ja nuorille.

Petri Komulainen:
- avoin yliopisto, jatkuvan oppimisen mallia kehitetään täydennyskoulutukseksi
- noin kuusi opiskelijaa / vuosi kapellimestariluokalla, 1–2 otetaan vuosittain sisään, määrää ei voida valitettavasti 

kasvattaa. 

Keskusteluosio:
- Samaa asiaa käsitteli moni puhuja, mutta erilaisista uusista näkökulmista. Harvoin taltioidaan/koostetaan asioita 

yhteen ja viedään eteenpäin, hyvä että nyt tämä seminaari äänitettiin. Pitäisi tehdä näistä puheenvuoroista 
dokumentaatioita, joita viedään yhteistoimin eteenpäin päätöksen tekijöille. Vahvempaa päättäjien lobbaamista 
tarvitaan. Asiat pitää dokumentoida, koota yhteen ja päättää, ketkä vievät asioita eteenpäin päättäville tahoille.  
Norjassa tehtiin valtakunnan tasolla päätös liittää puhallinorkesteritoiminta koulujen yhteyteen. (Jyrki Koskinen)

- Brainstorming tammikuussa (2 pv) Kallio-Kuninkalassa asioiden eteenpäin viemiseksi suunnitteilla. Ulkopuolista 
rahoitusta ei saatu, mutta se järjestetään omakustanteisesti, Sibelius-Akatemia järjestää tilaisuuden, asiasta 
tiedotetaan tarkemmin. Koko valtakunnan alueelta puhallinvaikuttajat tervetulleita. (Pasi Pirinen)

- Musiikkikoulutuksen visioon on hyvä kenen tahansa vedota, se on noteerattu jo ministeriössä. Ideoista ei ole 
koskaan pulaa vaan miten ne viedään eteenpäin käytäntöön ja saadaan tarvittaessa rahoitusta sekä jollekin 
organisoijalle palkkaakin. Muutamat parhaimmat ideat valittava ja niitä viedään yhdessä eteenpäin alueellisesti 
ja myös valtakunnallisesti. (Jouni Auramo)

- Kuinka (suomalaisten) hakijamäärät ovat muuttuneet viime vuosina, onko tilanne muuttunut esim. 5–10 vuoden 
takaisesta tilanteesta? (Heikki Elo) Nykyisin enemmän kansainvälisiä hakijoita kuin aiemmin. Myös suomalaiset 
opiskelijat lähtevät ulkomaille opiskelemaan. Kiintiöitä esim. suomalaisille opiskelijoille ei voida tehdä. 
Vaskisoittimiin ei enää tehdä videohakua ensi keväänä. (Pasi Pirinen)

- Lukio-opinnot väsyttävät nuoret, supersoittajat eivät hakeudu ammattiopintoihin vaan muille aloille. Miksi tämä 
ala ei kiinnosta? (Sirpa Berg)

- Harrastajaliittojen yhdistäminen saman katon alle, milloin se olisi mahdollista? Orkesteritoimintaa koulun 
yhteydessä toteutettu jo vuosia sitten Kotkassa ja se todettiin toimivaksi, varmasti se toimisi nykyisinkin. 
Vanhempien tukiyhdistyskin perustettiin jo silloin. Vanhat hyvät keinot kannattaa elvyttää. (Tero Haikala)

- Nyt hallitus perui rahoitusleikkaukset, mutta hyvin todennäköisesti leikkauksia tehdään joko vuonna 2023 tai 
2024. (Jouni Auramo) 

- Käytännössä jäsen-/orkesterimäärät huomioiden SPOL on tällä hetkellä maan ainut puhallinliitto. FSSMF:ssä 
kiinnostusta yhdistymiseen olisi, muiden liittojen hallituksissa on ihmisiä, jotka vastustavat ajatusta. 
Toiminnanjohtajilla on hyvää yhteistyötä ja -ymmärrystä. Ministeriön päättäjiä pitäisi kutsua näihin tilaisuuksiin 
antamaan vastauksia esimerkiksi liittojen rahoitukseen. (Sirpa Berg)

- Työtä puhallinmusiikin eteen on todella tehtävä, itsestään asiat eivät etene. Kauanko alaa tuntemattomia 
päättäjiä pitää “pehmittää”, jotta hekin ymmärtäisivät alan tärkeyden? Paljon on viime vuosina saavutettu ja taso 
on noussut. (Kalervo Kulmala)

- Mikä on tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen ja konservatorioiden toisen asteen opiskelijoiden määrä? Musiikin 
AMK-koulutusta on liikaa lopetettu, ja se vaikuttaa väistämättä koko koulutuspyramidiin. (Okko Kivikataja)

- Kapellimestareille ei ole musiikkioppilaitoksissa virkoja, vaan pitäisi hakea soitonopettajan töitä ja johtaa 
orkesteria siinä ohessa. Siviilikapellimestarit eivät voi myöskään hakea Puolustusvoimien virkoja. Sibelius-
Akatemian koulutus ei valmistanut nykyiseen tehtävään yhteissoiton opettajana / kapellimestarina, se on eri 
asia kuin olla bändinjohtaja. Tarvitaan siis orkesterinsoiton lehtoreita ja virkoja. (Hanna Lehtonen)

- Puolustusvoimien soittajista suurin osa tulee ammattikorkeakouluista, ei Sibelius-Akatemiasta. Uusien (pienien) 
hakijoiden määrään tulee pyrkiä vaikuttamaan, jotta soittajia olisi myös tulevaisuudessa. Alumnitoimintaa voisi 
olla enemmän. Yhteisellä asialla ollaan! (Jarkko Aaltonen)

Koosteen teki Anu Koskinen

Puhallinorkestereiden tulevaisuus -seminaari, kooste puheenvuoroista
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Viime vuosina sotilassoittokuntien 
avoinna olleisiin virkoihin on monesti 
ollut todella vähän hakijoita, eikä aina 
virkoja ole saatu lainkaan täytettyä 
sopivien hakijoiden puuttuessa. 
Soittimittain ja soittokunnittain tilanne 
on jonkin verran vaihdellut, mutta 
rekrytoinnin haasteet ovat koskettaneet 
ja koskettavat yhä kaikkia Suomen 
sotilassoittokuntia. Rakuunasoitto-
kunnassa työskentelevä klarinetin 
äänenjohtaja Hanna Varis päätti 
perehtyä näihin haasteisiin tarkemmin 
ja otti sen aiheeksi omaan pro gradu 
-työhönsä osana musiikkikasvatuksen 
opintojaan Jyväskylän yliopistossa. 

– Jo ennen maisteriopintoihin siirtymistä 
pohdin, että gradun kirjoittamista 
helpottaisi, jos aihe olisi minulle 
entuudestaan tuttu. Koin, että yli 15 
vuoden työkokemus sotilassoittajana 
antaisi minulle hyvät lähtökohdat 
sotilasmusiikkialaa sivuavan aiheen 
käsittelyyn. Ensimmäinen ajatus oli 
pureutua henkilöstön kursseihin, mutta 
aineiston keruu osoittautui 
tarpeettoman työlääksi. Ilmoitin 
puolisolleni, että gradu ei tällä aiheella 
tule valmistumaan ja että lähden nyt 
ulkoilmaan selvittämään ajatuksiani. 
Palattuani kotiin minulle tarjoiltiin uusi 
aihe: ”Miten olis teidän rekrytointi? Sä 
oot kertonut, että siinä on 
hankaluuksia.” Pidin ajatuksesta 
välittömästi. Se oli ajankohtainen ja 
helposti lähestyttävä, Hanna Varis 
kertoo aiheen löytymisestä. 

Hanna sanoo tutkimusprosessin 
suurimpien hankaluuksien liittyneen 
juuri aiheen valitsemiseen. – Hakkasin 
liian pitkään päätäni seinään vaikeasti lähestyttävän aiheen kanssa. Kun sain ajatuksen käsitellä gradussa rekrytointia, 
alkoi työskentelykin sujua, hän toteaa ja jatkaa, että haasteita työlle toi myös korona: – Siitä johtuen opettelin tilasto-
ohjelma SPSS:n käytön pitkälti itsenäisesti. Verkosta löytyi onneksi runsaasti videomateriaalia, ja yliopiston 
tukipalveluista sain apua, kun omat taidot eivät enää riittäneet.

Uutta oppia ja tietoa myös tekijälle

Kysyin Hanna Varikselta, mitkä olivat tutkimusprosessin mielenkiintoisimmat vaiheet, ja vastaus oli seuraava:
– Pohjustin gradussani rekrytoinnin haasteita lähestymällä asiaa suomalaisen sotilasmusiikin historian kautta. Sitä 
käsittelevään lähdeaineistoon tutustuessani huomasin, että aihe ei lopulta ollut minulle niin tuttu kuin olin kuvitellut. 
Tutkielmaa kirjoittaessani opin siis paljon enemmän sotilasmusiikista kuin ennakkoon arvasinkaan. Kaikkein 
mielenkiintoisin hetki oli kuitenkin se, kun kyselyyn alkoi tippua vastauksia ja pääsin näkemään, pitivätkö omat 
ennakkokäsitykseni paikkansa.

– Kyselyssä oli paitsi rekrytointiin myös sotilasmusiikkialan herättämiin mielikuviin liittyvä osio. Vertaillessani 
sotilasmusiikkialan sisältä tulleita vastauksia sen ulkopuolelta tulleisiin olivat mielikuvat suurelta osin yllättävän 
samankaltaisia. Sotilasmusiikkialalla työskentelevien suuri vastausprosentti ilahdutti ja lisäsi samalla tutkimuksen 
uskottavuutta. Moni oli myös kertonut kyselyn nostattamia ajatuksiaan avokysymyksessä, vaikka se ei ollut pakollista. 
Kirjoittamisen rutiini oli minulta työvuosien aikana päässyt hukkumaan ja pelkäsin hieman etukäteen, saanko järjellistä 
tekstiä aikaiseksi. Tämä huoli oli lopulta täysin turha, Hanna pohti itse tutkimusprosessia ja saamiaan vastauksia.

Tuloksista merkittävimpinä Varis kertoi, että kyselyn perusteella suurin rekrytoitumisen este on yksiselitteisesti vaatimus 
suoritetusta asepalveluksesta tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Merkittäviä olivat myös tiedot, että 
sotilasmusiikkialan sisältä tulleissa vastauksissa alaa pidettiin monipuolisempana kuin alan ulkopuolelta tulleissa 
vastauksissa. Kolmas tärkeä asia, jonka tämä tutkimus vahvistaa on, että sotilassoittajiksi hakeudutaan halusta 
työskennellä ammattimuusikkona, mutta myös alan sisältä tulleilla suosituksilla on suuri painoarvo.   

Rekrytoinnin haasteet sotilasmusiikkialallaREKRYTOINNIN HAASTEET SOTILASMUSIIKKIALALLA
Mistä aseet työvoimapulaan?

Hanna Varis
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Tukea tutkimukselle työnantajalta

Tutkielmassaan Hanna Varis avaa paitsi rekrytointia yleisesti, myös 
työnantajakuvaa osana rekrytointiprosessia soittokuntien 
historiallista taustaa unohtamatta. Kyselytutkimuksella hän haki 
vastauksia useisiin kysymyksiin sekä jo virassa olevilta 
sotilassoittajilta että sotilasmusiikkialan ulkopuolisilta vastaajilta. 
Kun kyseessä oli Puolustusvoimiin kohdistuva tutkimusaihe, 
tutkimukseen tuli hakea erityinen lupa. Tutkimuslupaa puolsivat niin 
ylikapellimestari musiikkieverstiluutnantti Pasi-Heikki Mikkola, 
sotilasmusiikkialan intendentti Marjo Riihimäki kuin Hanna Variksen 
esimiehet Rakuunasoittokunnasta. Tutkimuskohteen viitekehyksen 
huomioiden tutkielman alaotsikko Mistä aseet työvoimapulaan? on 
erittäin osuva! 

– Työskentelyä helpotti sotilasmusiikkialan sisältä saatu tuki 
esimerkiksi Puolustusvoimien asiakirjojen etsimisessä. 
Sotilasmusiikkia on aiemmin tutkittu lähinnä historian näkökulmasta. 
Nykyhetkeen pureutuneen tutkielmani aihetta on ehkä siitäkin 
syystä pidetty kiinnostavana ja tärkeänä, Hanna Varis kertoo 
saamastaan palautteesta ja toivoo samalla, että tämä pro gradu 
-tutkielma voisi olla avuksi tulevaisuuden soittajarekrytointia 
kehitettäessä.

Hanna kertoo saaneensa gradun kirjoittamiseen hyvän ohjeen 
eräältä toiselta aikuisiällä maisteroituneelta henkilöltä: "Tee niin 
huono kuin kehtaat. Parantele niin paljon kuin jaksat ja huvittaa.” 
– Totta puhuen työskentely rullasi aikataulussa maaliin saakka, eikä 
kertaakaan tullut paniikkia työn valmistumisen suhteen. 
Kirjoittaminen ei lopulta tuntunut suureltakaan ponnistukselta, kun 
tuoreessa muistissa oli vielä edellisen vuoden järkälemäinen 
opintomäärä, Varis kuvailee työn etenemistä.

Teksti: Anu Koskinen
Kuva: Puolustusvoimat/Annika Toivonen

Rekrytointitutkimus sotilasmusiikkisektorin näkökulmasta,
vastaajana ylikapellimestari, musiikkieverstiluutnantti Pasi-Heikki Mikkola:

Minkälaisia ajatuksia tämä gradu yleisesti Sinussa 
ylikapellimestarina herätti?
– Hanna on tehnyt hyvin mielenkiintoisen lopputyön. Työ on ollut 
haastava jo ajatellen, kuinka muutaman kymmenen vuoden aikana 
sotilasmusiikkiala on muuttunut. On hyvä huomata, että emme 
välttämättä muista kirjata muutoksia tulevia tutkijoita varten ja 
dokumentit saattavat olla epätarkkoja. Muistan Hannan kyselleen, 
minkälaiset kelpoisuusehdot olivat siviilisoittajan tehtävään, ja vaikka 
itse olin soittokunnan päällikkönä, tuli vain muistikuva siitä, että onneksi 
tuli mahdollisuus palkata siviilisoittajia. Tilanne oli kaoottinen, kun soitto-
oppilaskoulutus oli loppunut ja palkkauksen kelpoisuusehdot eivät 
toimineet sotilasmusiikkialalle. Siviilisoittajajärjestelmän myötä meille 
tuli monta hyvää soittajaa, ja se loi pohjan nykyisille järjestelmille.

Mitkä olivat mielestäsi tutkimuksen tärkeimmät tulokset 
sotilasmusiikkialan kannalta?
– Tutkimus osoittaa ja myös omat mielikuvat ovat sellaiset, että meillä 
on ollut kautta aikojen soittajapula. Ohuimmat hetket itselleni oli 14-
miehisessä soittokunnassa, kun rivissä oli 10 soittajaa eikä yhtään 
trumpettia. Siitä selvittiin sovittamalla musiikkia uudestaan tai jakamalla 
useamman soittimen stemmoja lopuille soittajille. Silloin 
transponointitaito oli korkealla tasolla. Tutkimus osoittaa, että 
puolustusvoimauudistuksen suurin hyöty oli saada isommat 
kokoonpanot. Orkestereiden soitannollinen taso on selkeästi noussut, 
eivätkä kokoonpanot ole niin haavoittuvia. Toisaalta oma soitto-
oppilaskoulutus ja soittokuntien väheneminen maakunnista on varmaan 
vaikuttanut puhallinmusiikin harrastamiseen ja sitä kautta 
ammattiopiskeluun. Tämä heijastuu suoraan Puolustusvoimien 
varusmiessoittokuntaan ja soittajarekrytointiin ammattisoittokunnissa.

Rekrytoinnin haasteet sotilasmusiikkialalla

Pasi-Heikki Mikkola
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Yllättikö tuloksissa jokin asia? Jos niin mikä tai millä 
tavalla?
– Tuloksissa ehkä yllätti se, että työilmapiiri nostettiin 
vahvasti positiiviseksi asiaksi. Tämä ei ole itsestään selvä 
asia kaikissa työyhteisöissä, mutta olen huomannut sen 
olevan hyvällä mallilla meidän soittokunnissa. Hyvä 
työilmapiiri ei ole itseisarvo, vaan siihen vaikuttavat kaikki 
esimiehistä soittajiin. Hyvällä työilmapiirillä 
mahdollistetaan myös vaikeista asioista keskustelu ja 
näin voidaan tukea kanssaihmisiä.

Millä tavalla sotilasmusiikkisektori aikoo tai voi 
hyödyntää gradua ja siinä saatuja tuloksia?
– Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Monta näistä 
kehitettävistä asioista, esimerkiksi koululaiskonsertit ja 
yhteistyö musiikkioppilaitosten kanssa on jo toteutettu 
silloin, kun meillä oli enemmän soittokuntia, mutta näitä 
asioita pitää voimakkaammin jälleen ylläpitää ja kehittää. 
Sosiaalinen media nousee yhä tärkeämmäksi 
tiedotuskanavaksi, mitä tutkimustuloksetkin tukevat.

Vapaa sana!
– Hanna Variksen pro gradu kannattaa lukea. Luulen, 
että siitä saa uusia näkemyksiä ja ideoita 
puhallinmusiikkikentälle ja sen opettamiseen. 
Historiaosuus on vahva, mutta se saa ymmärtämään 
asiat, miten suomalainen puhallinmusiikin historia on ajan 
saatossa kehittynyt. Huomattavaa on myös se, että 
meidän pitää kaikkien tehdä tätä yhdessä. Näin 
toivottavasti saamme lisää ammattitaitoisia musiikin 
ammattilaisia ja harrastajia.

Toimittanut: Anu Koskinen

Hanna Variksen pro gradu -tutkielman voi lukea Jyväskylän yliopiston verkkopalvelusta: 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/77175/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202107204349.pdf

Tulossa olevia sotilasmusiikkialan rekrytointeja: https://sotilasmusiikki.fi/avoimet-tyopaikat. 

Rekrytoinnin haasteet sotilasmusiikkialalla

Hanna Varis:
REKRYTOINNIN HAASTEET SOTILASMUSIIKKIALALLA
Mistä aseet työvoimapulaan?

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani lähtökohtana ovat sotilasmusiikkialalla ilmenneet haasteet uusien soittajien rekrytoinnissa. Aihe on 
ajankohtainen ja koskettaa kaikkia maamme sotilassoittokuntia. Teoriaosuudessa keskityin suomalaisen sotilasmusiikin kehitykseen 
sen alkumetreiltä nykypäivään saakka sekä rekrytointiin ja työnantajakuvaan käsitteinä. Tavoitteenani oli löytää keinoja 
sotilasmusiikkialan rekrytoinnin tehostamiseen. Tutkimuksen kohteina olivat sotilasmusiikkialalla jo työskentelevien 
ammattimuusikkojen lisäksi soittokunnissa avustajina toimineet soittajat sekä musiikin ammattiopiskelijat.

Tutkielmassani tarkastelin sotilasmusiikkialalle rekrytoitumisen syitä ja esteitä. Soittokunnissa työskenteleviltä kysyin työn 
myönteisistä puolista ja työmotivaatiota heikentävistä tekijöistä. Sotilasmusiikkialan ulkopuolisten vastaajien osalta selvitin alan 
tuntemusta. Vertailin myös sotilasmusiikkialan herättämiä mielikuvia eri vastaajaryhmissä. Toteutin tutkimukseni pääosin määrällisellä 
menetelmällä. Avovastaukset analysoin sisällönanalyysillä teemoitellen vastauksissa esiin nousseita aiheita. Toteutin kyselyn
Webropol-kyselylomakkeella, johon sain yhteensä 186 vastausta.

Tulosten mukaan suurin syy sotilasmusiikkialalle rekrytoitumiseen oli mahdollisuus toimia ammattimuusikkona. Työn parhaina 
puolina pidettiin sen pysyvyyttä ja työilmapiiriä. Työmotivaatiota heikensi eniten riittämätön palkkakehitys. Sotilasmusiikkialan 
ulkopuolelta tulleiden vastaajien alan ja kelpoisuusehtojen tuntemus oli hyvä. Valtaosa vastaajista myös ilmoitti olevansa kiinnostunut 
soittokunnassa työskentelemisestä, mikäli se olisi mahdollista. Selkeimmäksi rekrytoinnin esteeksi nousi kyselyn perusteella 
kelpoisuusvaatimus suoritetusta asepalveluksesta tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta.

Eri vastaajaryhmien sotilasmusiikkialaa koskeneista mielikuvista ei löytynyt suuria eroja. Soittokunnissa työskentelevät pitivät 
kuitenkin sotilasmusiikkialaa keskimäärin monipuolisempana kuin alan ulkopuolelta tulevat vastaajat. Kielteisimmät mielikuvat olivat 
niillä vastaajilla, joita sotilasmusiikkialla työskentely ei kiinnostanut.

Avovastauksissa myönteisinä seikkoina pidettiin alan korkeatasoisuutta ja monipuolisuutta, viime vuosien kehitystä, työn pysyvyyttä 
sekä Puolustusvoimia työnantajana. Kielteisinä asioina esiin nousi sotilasmusiikkialan muutoshaluttomuus ja yksipuolisuus, 
rekrytoinnissa koetut ongelmat, sotilasammatillisten kurssien sekä asepalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen 
pakollisuus ja johtamistavat.
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Juhlakiertuellaan (Hamina, Joensuu, Mikkeli ja Lappeenranta) myös Tampere-talolle 10.11.2021 ennättänyt 
Rakuunasoittokunta tarjoili väliaikoineen yli kaksi- ja puolituntisessa konsertissaan ainakin sata minuuttia 
puhallimusiikkia satojen vuosien ajalta. Tuorein teos oli tilaus Jukka-Pekka Lehdolta. Suita 5 (Rakuunoille) oli löyhästi 
ohjelmallinen, mutta sataprosenttisesti JiiPeetä. Säveltäjän tavaramerkit, yöjuttumaiset unisonot, jylhät klusterit ja 
puupuhaltimien mikrointervallit vyöryivät vaivatta, tällä kertaa myös mallettiperkussion maustaessa. Upea teos.

Paljon muutakin komeaa kuultavaa oli tarjolla. Parhaiten kenttätykistön tuliasemanlinjan reservin kersanttia miellyttivät 
todella vauhdikas Husaari-galoppi, The Brave Matadorin trumpettitrion sooloilu ja legendaarinen Kevyt ratsuväki. Seppo 
Hovi juonsi hyvin asiantuntevasti ja istahti flyygelinkin ääreen. Musiikkimajurit Riku Huhtasalo ja Tomi Väisänen 
kaitsivat vaivattoman oloisesti suurta soittokuntaansa. Helposti kattaukseen istahtivat sopraano Angelika Klas ja aina 
luotettava baritoni Hannu Lehtonen. Klas riipi draamaa jopa niin pölhöstä aihiosta kuin Laulu tyhmästä ratsumiehestä! 
Lehtonen löysi uusia polkuja jopa My Waysta Jarkko Kiisken oivaltavan sovituksen
tukemana. Laulusuoritukset kirvoittivat yleisöltä Bravo-huutoja.

Minäkin olisin huutanut moista, jos ohjelmistossa olisi 
ollut Timo Forsströmiltä vaikkapa oivaltava Orientis, 
paatoksellisen Uskon huomiseen tilalla. 1990-luvulta 
alkanut uuden sotilasmusiikin laukka jäi tässä nyt 
huomioimatta.

Teksti ja kuva: Jukka Viitasaari

Satavuotiaan Rakuunasoittokunnan musiikillinen runsaudensarvi
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Jukka-Pekka Lehto: Rakuunasoittokunnan päällikkö Riku Huhtasalo otti yhteyttä jo kauan sitten. 100-vuotisjuhliin 
pitäisi saada Rakuunaeskadroonaa ja sen historiaa jollain lailla kuvaava teos. Tulihan se, ja lopulta tuskallisen odotuksen 
ja siirtelyn jälkeen myös esitettiin 15.10.2021 Haminan Maneesilla. Ja esitetään vielä neljästi syksyn aikana: Tampereella 
10.11., Joensuussa 24.11., Mikkelissä 25.11. ja Lappeenrannassa 26.11. 

Teokseni SUITA 5 ”Rakuunoille” voi katsoa olevan hivenen kallellaan ohjelmamusiikkiin päin, eli sen osat kuvailevat 
löyhästi joitain tiettyjä asioita, mutta tämä yhteys on kuitenkin melko monella eri tavalla hahmoteltavissa. Teos on 
kolmiosainen.

Ensimmäinen osa Satulointi alkaa aamuhämärissä tunnelmissa. Tarkka kuulija huomaa melko alussa ensimmäisen 
kerran lainauksen ratsuväen signaalista ”Ratsaille”. Tämä aihe toistuu osassa myöhemminkin parissa eri kohdassa. 
Osan yleisluonne on tempoltaan kiihtyvä. Kiihtyvätkö tässä sitten eläimet vai ihmiset, ratsut vai ratsastajat, se jääköön 
kuulijan mielikuvituksen varaan. 

Ajasta aikaan on Rakuunoiden muistomerkin nimi. Tämä toinen osa on kuitenkin omistettu ratsuväen ja muidenkin 
aselajien uskollisille osapuolille, suomenhevosille, joiden kärsimykset ovat olleet sotien aikana mittaamattomat. 
Musiikillisesti osan yksi oleellinen elementti on suuri sekunti-intervalli, joka alkaa ja lopettaa osan ja soi koko sen ajan 
taustalla. Sen ympärille rakennetaan pieniä melodianpätkiä ja epätoivoista tehtävää kuvaavaa raastavaa ja raskasta 
musiikkia.

Viimeinen osa Suitsissa yrittää olla hiukan humoristinen kuvaus siitä, mitä kaikkea suitsissa oleminen voi tuoda vastaan. 
Tässä musiikissa ”Ratsaille”-fanfaarin muunnellulla muodolla on oleellinen osa. Sitä käsitellään sellaisenaan ja erilaisina 
variaatioina, muun muassa peilikuvana. Rytmillisesti osa etenee perinteisestä ratsastusmusiikista kohti nykypäivän 
rockjazzia.

Kvartaalin kantaesityksiä - Jukka-Pekka Lehto: 
Suita 5 ”Rakuunoille”

Kuva: Puolustusvoimat / 

alikersantti Roope Turunen 
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Uljas Pulkkis: Olen säveltänyt 
käyrätorvikonserttoni Sonorityn yhtäaikaa 
akateemisten orkestraatiotutkimusteni kanssa. 
Tutkimukseni keskiössä on soittimien äänen 
kuuluminen ja sulautuminen orkestroinnissa.

Teoksen kokoonpanona on soolokäyrätorven 
lisäksi puhallinorkesteri, joka koostuu pääosin 
puu- ja vaskipuhaltimista, joiden äänen-
tuottotavat eroavat toisistaan suuresti. Puu- ja 
vaskisoittajat ovat kuin kaksi erikielistä 
keskustelijaa, jotka yrittävät kommunikoida 
keskenään, yleensä puupuhaltimien kielellä.

Tämä vaskisoitinten erikielisyys on yksi 
Sonority-teoksen kantavista aiheista. Teoksen 
käyrätorvisolistin pääsoitin on luonnontorvi, 
jonka yläsävelpatsaan paikkaa soittaja moduloi 
vaihtamalla eri pituisia putkia torveen. Tämän 
lisäksi hän valitsee huulen kireydellä sopivan 
yläsävelen patsaasta sekä asettaa kätensä 
torven suulle laskeakseen tai nostaakseen 
sävelen virettä. Konserttoa kirjoittaessani 
kiinnostuin Tommi Hyytisen virtuoosisesta 
tavasta taivuttaa luonnontorven mikroaskeleet 
tasavireiseen muottiin käyttämällä seitsemää 
eri käden asentoa torven kellossa. Näin soitin 
käyttäytyy ikään kuin omaa luonnettaan 
vastaan, ja sen sointia voi ihailla samalla 
tavalla kuin esimerkiksi ulkomaalaisen 
täydellistä suomenkielistä puhetta, vaikkakin 
puheesta kuuluu edelleen aksentti.

Luonnontorvessakin on aksentti. Aksenttina 
toimivat ne soinnin muutokset, jotka aiheutuvat 
kellon tukkimisesta kädellä. Ilman tukkimista 
käyrätorven ääni on kuulas ja äänen 
yläsävelrakenne tiivis. Tukkiminen aiheuttaa 
paitsi äänen kiristymisen ja yläsävelrakenteen 
kasvamisen, myös äänen voimakkuuden 
laskun. Tämä ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä 
matalampia säveliä soitetaan. Näin ollen, 
vaikka Tommi voikin luonnonkäyrätorvella 
soittaa kromaattisen asteikon melkein koko soittimen äänialalta, ei tämä asteikko koskaan kuulosta samalta kuin 
venttiilikäyrätorvella soitettuna, vaan kuin "vierasmaalaiselta".

Kvartaalin kantaesityksiä - Uljas Pulkkis: 
Sonority - konsertto käyrätorvelle ja puhallinorkesterille
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Helsingin poliisisoittokunta kantaesitti teoksen Sami Ruusuvuoren johtamana 2.11.2021 Kotkan 
konserttitalolla, solistina toimi Tommi Hyytinen. Tämä Jyrki Koskisen ottama kuva on Helsingin 
Temppeliaukion kirkon konsertista 3.11.2021. 28



   

Koska kyseessä on soolokonsertto, asettaa tämä aksentti haasteita solistin 
kuuluvuudelle. Tietyt sävelet, jotka saadakseen soittajan on tukittava torven 
kelloa hyvin paljon, soivat niin hiljaa, että äänellä on vaara peittyä 
orkestraation alle. Yksi tällaisista sävelistä on esimerkiksi pianon keski-c:n 
yläpuolella oleva d, jonka saadakseen fis-torvella joutuu kellon tukkimaan 
kädellä melkein täysin. Sävel, joka tukitaan, on suhteellisen matala, fis-
putken kolmas harmoninen kerrannainen, joten se soi hennosti, vaikkakin 
rikkaalla yläsävelistöllä. Solistin tällaisen sävelen taustalle ei voi orkestroida 
edes hiljaista ääntä, joka varaisi saman taajuuskaistan kuin solistin ääni, 
sillä silloin solistilla on vaara jäädä kuulumattomiin. Tällaisen kohdan 
orkestraatioon ei myöskään voi lisätä kovinkaan runsasyläsävelistä soitinta, 
koska silloin solistin äänellä voi olla vaarana sulautua samankaltaisena 
sointina orkestraatioon. Eri tavoilla tukituilla äänillä voi sanoa olevan 
keskenään erilainen soivuus (englanniksi sonority), minkä takia niitä täytyy 
kohdella orkestraatiossa eri lailla. Näihin kysymyksiin onneksi auttoi 
kehittämäni orkestrointianalyysiohjelma, jota voi maksutta käyttää 
osoitteessa score-tool.com. Ohjelmalla voi analysoida nimenomaan 
soittimen kuuluvuutta ja sulautuvuutta orkestraatiossa.
   
Halusin lisätä teoksen sointiin myös jonkun yhtenäisyyttä luovan elementin, 
jonka tunnistaisi teoksesta myös satunnaista kohtaa kuuntelemalla. Valitsin 
tällaiseksi elementiksi ksylofonin, sillä ksylofonin ääni on oman ohjelmanikin 
mukaan yksi läpitunkevimmista äänistä orkesterissa. Paitsi että ksylofonissa 
on terävä aluke ja rikas yläsävelistö, on se myös kovaääninen sekä soi hyvin 
ylhäältä, melkein ylempää kuin mikään muu orkesteri-instrumentti. Ylhäältä 
soimisessa en puhu tässä ainoastaan nuoteille merkitystä säveltasosta, 
vaan myös ksylofonin soinnin spektrikeskiarvosta, eli sen soinnin 
yläsävelistön painopisteestä. Kaikilta ominaisuuksiltaan ksylofonin ääni on 
se, joka kuuluu käytännössä minkä tahansa orkestraation läpi, ja tämä ääni 
luo yhtenäisyyttä omaan teokseeni. Ksylofonin valitsin myös siksi, että se on 
monella tavalla kontrastoiva teoksen solistin, käyrätorven kanssa. On vaikea 
ajatella kahta keskenään niin erityyppistä ääntä kuin nämä kaksi ovat. 
Teoksen puolivälissä on kohta, jossa solisti ja ksylofonisti soittavat kolme 
fraasia unisonossa. Neuvoin Tommia tässä kohdassa myös kääntymään 
ksylofonistiin päin, jotta kohdan painokkuus lisääntyisi.

Uljas Pulkkis on suomalainen säveltäjä, joka on säveltänyt mm. viisi oopperaa sekä noin 40 orkesteriteosta. Hänen 
musiikkiaan on palkittu niin koti- kuin ulkomaisillakin palkinnoilla. Pulkkis on säveltämisen ohella kiinnostunut 
orkesterisoinnista myös tutkimuksellisessa mielessä. Parhaillaan hän viimeistelee Sibelius-Akatemialla 
väitöstutkimustaan psykoakustisesta orkestraatiosta.

Kvartaalin kantaesityksiä - Uljas Pulkkis: 
Sonority - konsertto käyrätorvelle ja puhallinorkesterille
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Solo natural horn

a concerto for horn and wind orchestra
dedicated to Tommi Hyytinen and Sami Ruusuvuori

Horns for soloist:
Natural horns in G, Bb, A & F#
Valve horn in F

Uljas Pulkkis
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Juha Pisto: Soolokonserton säveltäminen on aina mielenkiintoinen tutkimusmatka yksittäiseen 
instrumenttiin. Se antaa säveltäjälle tilaisuuden etsiä ja löytää soittimesta jotakin sellaista, mitä 
ei itse aiemmin ole tullut oivaltaneeksi. 

Sävellys on muodoltaan hyvin perinteinen soolokonsertto. Siinä on kolme selkeää osaa, ja 
nekin ovat tempovalinnoiltaan perinteisessä formussa (nopeahko-hidas-nopea). Johtoajatus 
työhön lähtiessäni oli, että koetan saada sisällytettyä soivaan kudokseen jonkinlaisen ajassa 
liikkumisen tunnun myös emotionaalisella tasolla. Musiikkihan itsessään on liikettä ajassa. 

Konserton tilasi 
saksofonitaiteilija Kai 
Ruskeepää, ja teos on 
myös hänelle omistettu. 
Tilaaja kantaesitti 
sävellyksen omassa 60-
vuotissyntymäpäivä-/40-

vuotistaiteilijajuhlakonsertissaan 16.9.2021. 
Orkesterina oli itseoikeutetusti Kaartin soittokunta 
johtajanaan Aino Koskela.

Kuva: Ville Vimpari

Kvartaalin kantaesityksiä - Juha Pisto: 
KAI - Konsertto alttosaksofonille ja puhallinorkesterille

Kai Ruskeepää juhlakonsertissaan.
Kuva: Puolustusvoimat / Antti Silanterä
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Salla Luhtala on Helsingissä asuva säveltäjä ja lyömäsoittaja. Hän on 
opiskellut Turun konservatoriossa, Sibelius-Akatemiassa sekä Malmön 
musiikkiakatemiassa. Hän  on säveltänyt musiikkia elokuviin, teatteriin ja 
mainoksiin sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen viimeisimpiä 
elokuvasävellystöitään ovat muun muassa Baby Jane (2019), Nepalin 
morsian (2020) sekä Pesänlikaajat (2021). Vuonna 2021 hän oli ehdolla 
parhaan musiikin Jussi-palkinnon saajaksi elokuvalla Orkesterin edessä 
(2020). Nuku on hänen ensimmäinen sävellyksensä puhallinorkesterille.

Nuku on tilausteos Seinäjoki Symphonic Bandille. Se sai kantaesityksensä 
orkesterin 30-vuotisjuhlakonsertissa 7.11.2021. Juhlakonsertin teemana oli 
elokuvamusiikki. Päädyin säveltämään monin tavoin aiemmasta 
elokuvasävellystuotannostani poikkeavan sävellyksen. Suurin syy tähän on 
kaiketi se, etten ole aikaisemmin säveltänyt näin isolle 
puhallinkokoonpanolle.

Sävellyksessä vuorottelevat uni ja painajainen. Halusin kumpaankin 
elementtiin tietynlaista kepeyttä ja koomisuutta. Oli hauskaa säveltää siten, 
että musiikki sai kerrankin viedä kaiken tilan. Elokuvamusiikki kun on aina 
alisteinen kuvalle sekä ohjaajan visiolle, niin tällä kertaa oli mielenkiintoista 
vastata lopputuloksesta vapaasti!

Teksti: Salla Luhtala
Kuvat Seinäjoki Symphonic Band ja Salla Luhtala

Kvartaalin kantaesityksiä - Salla Luhtala: Nuku

Teoksen kantaesitti Seinäjoki Symphonic Band Petri Salon johtamana 30-vuotisjuhlakonsertissaan 7.11.2021 Seinäjoki-Salissa. 
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Letkeän meiningin Kymi Brass -tapahtuma – jo 20 vuotta suu messingillä
Syksyllä 2001 Pohjois-Kymen musiikkiopiston käyrätorvensoiton lehtori Leena Heikkilä heitti kollegoilleen Karl-Heinz 
Hennenille ja allekirjoittaneelle idean: mitä jos järjestäisimme opistomme vaskisoittajille hieman omaa kivaa, esimerkiksi 
pienen koulutustapahtuman jonakin viikonloppuna? Ideahan oli mitä mainioin, ja niin syntyi saman syksyn marraskuiselle 
viikonlopulle 9.–11.11.2001 ensimmäinen Kymi Brass! Alla pari kuvaa.

Vierailevina taiteilijoina olivat tuolloin 
trumpetisti Pasi Pirinen, käyrätorvisti 
Esa Tapani ja tuubisti Harri Lidsle. 
He pitivät soittotunteja ehkä noin 30-
päiselle osallistujajoukolle ja 
konsertoivat soolonumeroilla 
pianistinaan Kari Tikkala. Myös 
Töölö Brass Helsingistä osallistui 
vierailukonsertilla ensimmäiseen 
tapahtumaan, kapellimestarina oli 
tuolloin Olli Pitkänen.

Yhteissoittoa varten tapahtuman 
osallistujista muodostettiin vaskiyhtye 
brittiläiseen brass band -tyyliin. 
Kapellimestareina toimivat Karl-Heinz 
Hennen sekä allekirjoittanut. Vuosien 
varrella käyttöön on vakiintunut 
kolmen erillisen brass bandin malli, 
jossa eri ikäisille ja -tasoisille soittajille 
on löytynyt sopiva vaskiorkesteri.

Letkeän meiningin Kymi Brass -tapahtuma – jo 20 vuotta suu messingillä

- Kymi Brass Band 1 johtajanaan Jyrki Koskinen, Kymi Brass 2004. 

Karl-Heinz Hennenin johtama Kymi Brass Band 3, Kymi Brass 2016.
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Brittiläisestä sointi-ihanteesta jouduttiin melko varhain luopumaan kurssilaisten määrän kasvaessa. Ei voitu edellyttää 
trumpetistien soittavan vain korneteilla tai käyrätorvistien alttotorvilla, joten lavensimme käsitettä "brass band" 
kätkemään sisäänsä kaikkia vaskipuhaltimia.

Kymi Brassin kasvukäyrä on alkuvuosista tähän päivään ollut varsin tasainen. Osallistujia ropisi vuosi vuodelta enemmän 
ja useammilta paikkakunnilta. On ollut hienoa tutustua upeisiin nuoriin soittajiin esimerkiksi Turusta, Raumalta, Torniosta, 
Kuopiosta tai Rantasalmelta. Viime vuosina vaskisoittajien määrä on tapahtumaviikonloppuna huidellut sadan 
paremmalla puolella, mikä on varsin hyvä ja sopiva määrä.

Useita vaskitaitelilijoita 
mukana 

Upeita nuoria vaskisoittajiahan 
on lähtenyt maailmalle myös 
omasta PKMO:stamme. Vuoden 
Nuori Taiteilija -titteli on tuonut 
entisiä oppilaitamme esiintymään 
Kymi Brassin tapahtumiin. Heitä 
ovat trumpetistit Seppo 
Pohjoisaho, Sami Kaalinpää ja 
Mari Pakarinen, baritonitorvistit 
Sanna Sorvo ja Heli Nissinen, 
pasunistit Marianne Kanerva ja 
Juho Viljanen sekä 
kapellimestari Torturo Canini 
(Eero Pakarinen). 

Taiteilijavieraista onkin sitten ollut 
oikeastaan runsaudenpula. Ihan 
meillä koto-Suomessa on 
valtavan monta hienoa 
vaskimuusikkoa ja -pedagogia, 
joista läheskään kaikki eivät ole 
ehtineet vielä Kymi Brassissa 
vierailla. Kotimaan staroista Kymi 
Brassissa ovat vaikuttaneet 
vuosien varrella muun muassa 
trumpetistit Jouko Harjanne, Pasi 
Pirinen, Ari Heinonen, Touko Lundell, Janne Ovaskainen, Jorma Rautakoski, Mika Tuomisalo, Esko Heikkinen, Jukka 
Eskola, Miikka Saarinen ja Visa Haarala, käyrätorvistit Tero Toivonen, Jukka Harju, Esa Tapani, Tommi Viertonen, Tuomo 
Eerikäinen, Tommi Hyytinen, Jussi Järvenpää, Mika Paajanen ja Jouni Suuronen, pasunistit Teppo Alestalo, Valtteri 
Malmivirta, Sami Ruusuvuori, Kasperi Sarikoski, Antti Rissanen, Antti Hirvonen, Tom Bildo ja Anna-Maija Laiho-
Ihekweazu, eufoniumistit Jukka Myllys ja Mizuho Kojima-Haarala sekä tuubistit Harri Lidsle, Petri Keskitalo ja Miika 
Jämsä.

Suosittuja ovat olleet myös "kotiulkkarit" eli soittajat, jotka ovat kotoisin muualta mutta kotiutuneet Suomeen. Trumpetistit 
Tomas Gricius, Jonas Silinskas, Dominique Bodart ja Zóltan Kövér, käyrätorvisti József Hárs, pasunistit Darren Acosta ja 
Line Johannessen sekä tuubisti Nicolas Indermühle edustavat tätä osastoa.

Letkeän meiningin Kymi Brass -tapahtuma – jo 20 vuotta suu messingillä

Visa Haarala &Kymi Brass Band 2, Kymi Brass 2018.

Vuoden nuori taiteilija 2015 oli Retuperän WBK:n taiteellinen 
harhaanjohtaja Torturo Canini aka Eero Pakarinen. 
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Yhtyeet myös esiin

Olen toki halunnut hyödyntää Kymi Brassia 
järjestäessä myös sitä, että omat yhtyeeni ovat 
saaneet tapahtumasta oivan esiintymisfoorumin. 
Tämä on tuonut Kymi Brassiin mm. seuraavat 
orkesterit: Euphoria Brass Sextet, Finnish Folk 
Brass, Vaski Rescue, Väärä Kompositio, 
Slaavilainen Duo, Porocks, Babyboy Varhama 
and the Big Easy, Siiri Nordin Goes Brass sekä 
Jimi Tenor Band.

Kuitenkin olen hövelisti antanut tilaa myös 
sellaisille yhtyeille, joissa en itse soita. Näitä ovat 
olleet esimerkiksi Boston Brass, Solistiseitsikko 
Imperial, Kolizio, Protoventus, Con Brassica, 
Lahti Brass Quintet, Quinsonitus, Syskofrenia, 
Buzzted Tubas, Dr. Co-Brass, Helten Brass 
Ensemble, Helsinki Brass Quintet, Tubhonium, 
Visa Brass, Lauri Porra Flyover Ensemble, 
Powerbrassgirls, Ultra Brass, Retuperän WBK, 
The Golden Horns, Tundramatiks ja TIMO Brass 
Band.

Näissä taiteilijarekrytoinneissa 
on alusta lähtien ollut yksi 
lähtökohta ennen muita: 
olemme halunneet aina Kymi 
Brassiin vain hyviä tyyppejä. 
Tästä tavoitteesta ei ole ollut 
vaikea pitää kiinni, vaski-
soittajien parissa kun 
temutaan. Kaikki viikonlopun 
hyörinä menee kovin paljon 
mukavammin, kun mukana on 
alansa huippuja, mutta silti 
mahdottoman mukavia 
ihmisiä. No, kuten on usein 
tullut todettua, vaskisoittajat 
ovat jostain syystä (ihan 
kansainvälisestikin) tunnettuja 
leppoisuudestaan, ja tästä 
ominaisuudesta on kyllä 
vuosien varrella otettu ilo irti.

Vieraita ulkomailtakin

Ulkomaanstarojakin on Kymi Brassissa 
vieraillut vuosien varrella useita. 
Portugalilaistuubisti Sergio Carolino taisi 
olla ensimmäinen, hän vieraili ensin vuonna 
2006 ja sitten 2008 yhtyeensä European 
Tuba Trio (Anthony Caillet, Francois 
Thuillier, Carolino) kanssa. Muista 
maailmantähdistä muun muassa trumpetisti 
Jeroen Berwaerts, tuubistit Jens Björn-
Larsen ja Alessandro Fossi sekä pasunisti 
Matthew Gee ovat hurmanneet 
kuulijakuntansa Kouvolassa, kuten teki 
myös maineikas vaskikvintetti Boston Brass 
vuonna 2011. Norjasta saimme 
vieraaksemme tuubakvartetin All About That 
Bass, briteistä kävi konsertoimassa Solent 
Fellowship Band.

Letkeän meiningin Kymi Brass -tapahtuma – jo 20 vuotta suu messingillä

Euphoria Brass Sextet on monivuotinen brassivieras, jonka jäsenet 
ovat sekä esiintyneet että opettaneet Kymi Brassissa useasti.

TIMO Brass Band ja Tea Salo, Kymi Brass 2019

Boston Brass hurmasi brassilaiset vuonna 2011.
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Varsinainen tähtimerkkien kohdalleenosumisepisodi 
nähtiin ja kuultiin kuitenkin vuonna 2014. Olin 
edellissyksynä keikalla Jyväskylässä ja tutustuin tyyppiin, 
jonka kanssa jutellessani ilmeni, että hän on pianisti 
Marian Petrescun hyvä ystävä ja että Marian oli juuri 
Australiassa rundilla erään James Morrisonin kanssa. 
Tästä käynnistyi hirmuinen sähköpostisäätö, kunnes 
lopulta selvisi, että multi-instrumentalisti Morrison haluaisi 
kyllä soittaa luottopianistinsa Petrescun kanssa myös 
Suomessa. Säätö sen kun kiihtyi, ja lopulta saatiin 
varmistus, että tämä ehkä aikamme legendaarisin 
vaskisoittaja todella tulee meille! Morrison siis matkusti yli 
30 tuntia Australiasta tänne, piti parin tunnin luennon ja 
huikean konsertin täydelle Kuusaa-salille Marian Petrescu 
Trion kanssa ja matkusti takaisin. Jäljelle jäi pöyristynyt ja 
suorastaan epätodellinen olo, että miten tämmöinenkin 
onnistui?!

Oman talon tuki tärkeää tapahtumalle

Eihän näistä tapahtumista mikään olisi koskaan 
onnistunut ilman Pohjois-Kymen musiikkiopiston tukea ja 
halua panostaa tähän tapahtumaan vuosi vuoden jälkeen. 
Edellinen rehtorimme Pentti Koto koki heti alkuvuosina 
Kymi Brassin kehittämisen arvoiseksi tapahtumaksi ja teki 
ison työn sen maltillisessa kasvattamisessa. Nykyisen 
rehtorimme Jukka Kumpulaisen johdolla on jatkettu 
tapahtuman kehittämistä ja saatu musiikkiopistomme 
riveistä koottua hieno tiimi, jonka kanssa viikonlopun 
hulinasta on aina selvitty kunniakkaasti. Tuottajallamme 
Päivi Stenvallilla on ollut viime vuosina suurin vastuu 
lankojen käsissä pysymisestä. Helppo on siinä meidän 
kaikkien heilua, kun kaikki tietävät vastuualueensa. Myös 
se on tehnyt Kymi Brassin tekemisestä mieluisaa, että 
rakkaiden Karl-Heinz Hennenin ja Leena Heikkilän jäätyä 
eläkkeelle sain rinnalleni vaskiporukkaan uudet mahtavat 
tyypit, Ari Heinosen ja Ville Koposen. 

Kymi Brass siis jatkaa 
porskutustaan, toivottavasti 
vielä seuraavatkin 20 vuotta. 
Miltei sen verran ehdin vielä 
itse keikkua mukana, kunnes 
omat eläkepäivät koittavat. 
Siitä seuraavat 20 vuotta 
aion keikkua yleisössä!

Toivotaan siis pitkää ikää 
sekä onnea ja menestystä 
tuleville Kymi Brasseille. 
Pysyköön suu messingillä 
hamaan tulevaisuuteen!

Teksti: Aleksi Saraskari, 
matalien vaskien lehtori, 
PKMO-lainen vuodesta 
1996 alkaen. Kuvat: Kymi 
Brassin arkisto

Letkeän meiningin Kymi Brass -tapahtuma – jo 20 vuotta suu messingillä

Kymi Brass valittiin Vuoden kulttuurikouvolalaiseksi 2017. Ansaituilla 
onnittelukahveilla Aleksi Saraskari, Leena Heikkilä ja Karl-Heinz Hennen.

James Morrison luennoi brassilaisille 
musiikkiopistolla, Kymi Brass 2014.
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Helsinki Symphonic Brass soitti uuden musiikin konsertin Temppeliaukion kirkossa 30.10.2021. Uusi aika -nimellä 
kulkeva konsertti sisälsi pelkästään kantaesitysteoksia seuraavilta säveltäjiltä: Rolf Gustavson, René Kuwan, Leevi 
Räsänen ja Joonas Kuikka. Konsertin johti kapellimestari Sauli Saarinen.

Kantaesitetyt teokset olivat:
Rolf Gustavson: FOR - FUN - FARE 
René Kuwan: SHAPE OF A NOVEL 
Leevi Räsänen: SKALA 
Joonas Kuikka: TENEBRAE.

Rolf Gustavson on Helsingissä vaikuttava säveltäjä ja orkestroija, joka opiskelee sävellystä Sibelius-Akatemiassa. 
Hänen ehtymätön uteliaisuutensa toimii mahdollistajana, jonka turvin hän on saanut toimia mitä moninaisimmissa 
taiteellisissa maailmoissa, aina pelillisistä kamarimusiikkiteoksista elokuvamusiikin orkestroimiseen.

"FOR — FUN — FARE on sanaleikinmukaisesti huvin vuoksi kirjoitettu fanfaari. Trumpetilla on aina ollut erityinen paikka 
sydämessäni, sillä se oli ensimmäinen soitin, jota kokeilin lapsena. Kappaleen perimmäisenä tarkoituksena on siis toimia 
eräänlaisena rakkaudentunnustuksena vahvalle ja briljantille vaskisoitolle. Teos pyrkii myös löytämään hauskuuden ja 
haastavuuden hienovaraisen suhteen välille tasapainon.”

René Kuwan on berliiniläinen säveltäjä, joka on opiskellut sävellystä vuodesta 2016 professori Hanspeter Kyburzin 
luokalla Berliinin Hanns Eisler -musiikkiyliopistossa. Hän on täydentänyt opintojaan muun muassa professori Stevano 
Cervasonin luokalla Pariisissa sekä professori Veli-Matti Puumalan luokalla Sibelius-Akatemiassa. Hänen teoksiaan 
esitetään säännöllisesti Saksassa, erityisesti uuden musiikin festivaaleilla.

“… The child says: Why don't these beautiful flowers also sing like the birds. They sing!
I reply. But we can't hear them ... "

“ ... The cemetery trees are beginning to become immortal for eternity, "sempervirens", thanks to the dead, they nourish 
them with their bodies ... ", so it says in a novel by August Strindberg, which was a source of inspiration for the main part 
of the musical material. The piece's focus lays more on the narrative elements of the music, than compositional 
complexity. The course of the inspiring novel should be represented in its shape through the piece's dramaturgy, without 
being able to retell the novel itself.”

Leevi Räsänen on helsinkiläinen säveltäjä, sävellyspedagogi ja pianisti. Hän on juuri aloittanut sävellyksen 
maisteriopinnot Sibelius-Akatemiassa. Teoksissaan Räsänen pyrkii tarjoamaan muusikoille ja yleisölle näkökulman 
ajattelutapaansa avaamalla laajasti ideoita ja mielikuvia sävellyksiensä takana, niin partituurissa kuin 
ohjelmateksteissäkin. Hänen partituurinsa ovat tyypillisesti täynnä omituisia ja henkilökohtaisia ohjeita ja ehdotuksia 
muusikoille pohdittavaksi soittaessaan ja harjoitellessaan.

Uutta vaskimusiikkia, asialla Helsinki Symphonic Brass!Uutta vaskimusiikkia, 
asialla Helsinki Symphonic Brass!
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Usein Räsäsen teoksien parina on pitkäkin 
teksti. Ajatuksia Skala-teoksesta voi tällä 
kertaa havainnoida kuvan muodossa.

Joonas Kuikka on hiljattain Sibelius-
Akatemiasta valmistunut säveltäjä. Viime 
aikoina Kuikka on säveltänyt kuoro- ja 
orkesterimusiikkia, joissa kuuluu hänelle 
tällä hetkellä tärkeät musiikilliset aiheet, 
kuten resonoivuus, staattisen ja dynaamisen 
ilmaisun ja ajankäytön mahdollisuudet sekä 
musiikin välittömyys ja lähestyttävyys.

"Tenebrae on sävelletty keväällä ja kesällä 
2020. Se on eräänlainen kulminaatio sen 
aikaisessa sävellystyylissäni. Sävelsin 
tuolloin musiikkia, jossa rakensin teoksiini 
tarkkaa emotionaalista dramaturgiaa ja 
narratiivia sekä käytin hyödykseni 
symboliikkaa musiikin historiasta. Nämä 
elementit ovatkin hyvin kuultavissa 
Tenebraessa."

Helsinki Symphonic Brass on vuonna 2019 perustettu yhtye, jonka kokoonpano on sinfoniaorkesterin vasket eli 4 
käyrätorvea, 4 trumpettia, 4 pasuunaa ja tuuba. Yhtyeeseen kuuluu lisäksi kaksi lyömäsoittajaa. HSB:n pääajatuksena 
on kerätä ja esittää uutta musiikkia ja näin ollen laajentaa tulevina vuosina tämän kokoonpanon repertuaaria. Orkesterin 
soittajisto kootaan yleensä konserttikohtaisesti. HSB:n johtoryhmä tarkistaa huolellisesti teoksien stemmat, onko tarvetta 
assistanteille ja niin edelleen.

Uusi aika -konsertissa esiintyivät:

Käyrätorvet:
Matias Parikka
Pyry Kannisto
Inari Moilanen
Hannes Kaukoranta
Venla Ulmala
Heidi Savikuja

Trumpetit:
Inka Pärssinen
Valtteri Saarola
Katja Lasser
Otto Korhonen
Eero Kiukkonen

Pasuunat:
Max Silfverberg
Kasperi Sarikoski
Nadja Hanhilahti
Mikko Marttila

Tuubat:
Sanna Sadeharju
Silja Ronimus

Timpani ja lyömäsoittimet:
Lauri Pekkarinen
Tommi Kiiski

Kapellimestari:
Sauli Saarinen

Teksti: Helsinki Symphonic Brass

Kuvat: Helsinki Symphonic Brass 
ja Leevi Räsänen

Uutta vaskimusiikkia, asialla Helsinki Symphonic Brass!

Leevi Räsäsen kuvaus teoksestaan
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Keväällä 2021 se tapahtui. Iloinen uutinen saapui sähköpostiin, josta saimme lukea Suomen Kulttuurirahaston 
Kymenlaakson maakuntarahaston myöntäneen apurahan pitkään haaveiltuun Jäänmurtaja-seremoniaryhmän 
perustamiseen. 

Kotkan ja Haminan nuoriso-orkesteri on lähialueilla yksi harvoista marssivista orkestereista. Kotkan meripäivien ja 
Haminan elomarkkinoiden avajaisparaateissa orkesteri on tuttu näky, ja Junior Tattoossakin orkesteri on nähty jo 
kahdesti. Perinne on itseasiassa jo varsin pitkä, sillä orkesteri on osallistunut kuviomarssikilpailuihinkin jo ennen 
vuosituhannen vaihdetta.

Idea Jäänmurtajasta ei ole ihan uusi. Kaikki sai oikeastaan alkunsa siitä, että orkesterin marssirumpukalusto oli raskas 
kantaa ja soveltui heikosti pienille soittajille kannettaviksi. Orkesterin toiminnan periaatteisiin on aina kuulunut, että 
kaikilla on mahdollisuus osallistua paraateihin ja kuviomarsseihin. Apurahojen turvin kalusto uusittiin muutama vuosi 
sitten kevyiksi naruviritteisiksi marssirummuiksi, ja niiden myötä alkoi herätä ajatus rumpu-pikkoloryhmätoiminnasta. 
Aikaa myöten ajatus kypsyi seremoniaryhmän perustamiseksi, kun kokoonpanoon yhdisteltiin myös signaalitorvet ja 
fanfaaritrumpetit. Pienen aivoriihen tuloksena syntyi Jäänmurtaja, joka kantaa nimessään rajoja rikkovaa asennetta sekä 
Kotkan ja Haminan seudun merellisyyttä. Hanke tavoittelee näitä perinteisiä instrumentteja käyttäen niin klassista 
seremoniasoittoa kuin uutta musiikkia kokoonpanolle sovitettuna.

Hankkeen saatua rahoituksen toiminta käynnistyi keväällä signaalitorvien ja fanfaaritrumpettien hankinnalla. Soitin 
Laineen avulla tilattiin Carol Brassin b-vireiset näyttävät fanfaaritrumpetit, jotka osoittautuivat erittäin hyvin soiviksi ja 
hinta-laatusuhteeltaan erinomaisiksi instrumenteiksi. Torviin hankittiin myös näyttävät Kotkan ja Haminan Nuoriso-
orkesterin liput sekä marssitelineet ja lepuutusta varten telineet. Hankkeeseen kuuluu myös sävellys- ja sovitustyötä 
sekä parhaillaan käynnissä oleva koulutusjakso, jota tukemassa on myös Kansalaisfoorumi.

Hankkeen parissa työskentelee neljän hengen 
tiimi. Hankkeen projektikoordinaattorina toimii 
allekirjoittanut, Vesa Kankare, joka vastaa 
hankkeen organisoinnin lisäksi tiedottamisesta, 
rumpuryhmän toiminnasta ja rumpu-
koulutuksen hankkimisesta. Rumpuryhmän 
koulutusta varten hankkeessa on järjestetty 
rumpumestarikursseja, joita kouluttamaan on 
saatu Tomi Kauppila. Kauppila vastaa 
Puolustusvoimien rumpuryhmätoiminnasta ja 
kouluttaa muun muassa varusmiessoitto-
kunnan rumpaleita. Näitä kaksipäiväisiä 
mestarikursseja koulutukseen saatiin 
mahtumaan kaksi kappaletta, joista 
ensimmäinen pidettiin heti koulutuksen alussa 
ja toinen marraskuussa. Mestarikurssien 
välissä rumpaleiden kanssa harjoitellaan 
rumpukerhoissa viikoittain. Koulutus on ollut 
allekirjoittaneellekin varsin mielenkiintoinen: 
matkan varrella on saanut paljon oppia ja 
päässyt tarkastelemaan omaa soittoa 
suurennuslasin alla. Käytännössä on 
tunnustettava, että olo on kuin Monopoli-

pelissä, kun kohdalle osuu kortti palaa Korkeavuoren kadulle kulkematta lähtöruudun kautta! Töitä vaatii, mutta samalla 
tekeminen on antoisaa, silmiä avaavaa ja selvästi tehokasta. Uskon vahvasti, että se on sitä myös nuorille soittajillemme.

Jäänmurtajassa yhdistyvät perinteet, nykyaika ja nuori energia

yhdistyvät perinteet, 
nykyaika ja nuori energia

ssa

Tomi Kauppila opastaa rummunsoiton asentoja.
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Jäänmurtajan taiteellisen työskentelyn johtamisesta vastaa Anne Kankare, Kotkan seudun musiikkiopiston ja sitä kautta 
Kotkan ja Haminan Nuoriso-orkesterin pitkäaikainen kapellimestari. Anne myös sovittaa ja säveltää ryhmälle musiikkia. 
Hänen kynästään on syntynyt jo sovituksia muun muassa Kymenlaakson Laulusta ja Popcornista – musiikkia laidasta 
laitaan. 
– Tavoitteena onkin sovittaa ohjelmistoa joululauluista juhlafanfaareihin, tilaisuuteen kuin tilaisuuteen, Anne kertoo. 
Sovitustyö on suhteellisen helppoa tämän tyyppiselle kokoonpanolle, mutta rumpustemman rakentaminen on tarjonnut 
myös Annelle sovittajana uusia haasteita. Sovituksissa on otettu huomioon myös se, että kappaleet toimivat erikokoisilla 
kokoonpanoilla. 

Musiikin opiskelun kannalta Jäänmurtaja on myös Annen mieleen. Rummunsoiton harjoitteluun on otettu mukaan myös 
puhaltimien soittajia, kannustaen erityisesti oboensoittajia mukaan rumpuryhmään. 
– Jäänmurtaja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden puhaltajille tutustua rummunsoittoon, Anne kertoo ja jatkaa: 
– Rummunsoitossa kehon käyttö ja rytmin tarkkuus saa tehokuurin, mikä tukee soittajaa myös oman instrumentin 
hallinnassa. Paluu perusasioihin tekee hyvää myös kokeneemmille rumpaleille. Tämä konsepti on ollut aika lailla 
menestys; ryhmässä on pari erittäin aktiivista puhaltajaa, jotka ovat osallistuneet viikoittaisiin Vesan vetämiin 
rumpukerhoihin.
Jäänmurtajassa soittaminen luo myös yhteisöllisyyttä ryhmän sisällä ja sitä kautta eritasoisten orkestereiden välille. 
Ikäerot hälvenevät ja kokeneet konkarit ottavat pienemmät mukaan porukkaan vertaisinaan. Näin rakentuu siltaa myös 
eritasoisten orkestereiden soittajien välille. 
– Kannustan kaikkia aktiivisia puhallinorkestereita kokeilemaan ja kehittämään erilaisia pienkokoonpanoja, Anne 
rohkaisee. 
Apurahaa kannattaa myös rohkeasti hakea, sillä sen avulla pystyy palkkaamaan ammattitaistoisia opettajia. Annen 
mukaan ryhmän vetäminen onkin todella palkitsevaa juuri siksi, kun sektiot on harjoitettu ennen yhteisharjoitusta niin 
hyvin.

Signaalitorvien ja fanfaaritrumpettien kouluttajana toimii Kotkan seudun musiikkiopiston trumpetinsoiton opettaja 
Vitoldas Sokolnikas. Ryhmässä soittaa kuusi orkesterin trumpetistia. ”Vito” osallistuu myös musiikin sovittamiseen, ja 
hänen sovittamansa Randall Standrigdrin New Era Fanfare! soi Jäänmurtajan ensiesiintymisessä Merikeskus Vellamon 
venehallissa Kotkan seudun musiikkiopiston konsertin avauksena. Oppilaat pääsevät Jäänmurtajan kautta tutustumaan 
trumpetinsukuisiin soittimiin ja myöskin kokoonpanossa soittaessa ottamaan enemmän vastuuta ryhmässä 
soittamisessa. 

Jäänmurtajassa yhdistyvät perinteet, nykyaika ja nuori energia

Jäänmurtajan työryhmä: vasemmalta Noora Karjalainen, Anne Kankare, Vesa Kankare ja Vitoldas Sokolnikas.

Jäänmurtajaan kuuluvat rummut, pikkolot ja fanfaari- ja signaalitorvet.
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– Tämä auttaa kehittymään monipuolisesti soittajana, lähtien soittimien vaihdosta ja nopeasta sopeutumisesta 
tilanteeseen, sekä nopeaan reagointiin äänen muodostuksesta ja siitä, että oma soitto sulautuu sektioon. Samalla saa 
mahdollisuuden tutustua eri musiikkityyleihin, Vito summaa. Fanfaarikokoonpanossa soittaminen antaa myös enemmän 
vastuuta oppilaille ja tuo varmuutta ja rohkeutta soittaa, kun sitä on enemmän. Oppilaat oppivat myös ryhmässä 
kuuntelemaan. 
– Yhtyesoitto laittaa korvat käyttöön, kuten Vito asian ilmaisee.

Pikkoloiden kouluttajana hankkeessa toimii Kotkan seudun musiikkiopiston huilunsoiton opettaja Noora Karjalainen. 
Hänelle on myös hankkeen myötä hankittu alkuperäisen mukainen Fife tutustuttavaksi. Nooran ryhmässä pikkoloita 
harjoittelee upea lähes kymmenen pikkolistin joukko. Iso määrä pikkolisteja takaa myös tasapainoisemman soinnin 
rumpujen ja fanfaaritorvien rinnalla. Pikkolot harjoittelevat myös omaa ohjelmistoa. Noora näkee hankkeessa paljon 
hyötyjä: 
– Pikkolo ja huilu ovat todellisuudessa kaksi eri soitinta. Pikkolon harjoittelu tapahtuu usein huilunsoiton yhteydessä, 
mutta hanke mahdollistaa sen, että oppilaat pääsevät pureutumaan pikkolonsoiton tekniikkaan ajan kanssa, yksin ja 
yhdessä.  Hanke onkin ollut Nooran mielestä juuri siksi hyödyllinen, että se on antanut hänelle työkalun pyrkimyksessään 
saada pikkolonsoiton perusvalmiudet kaikille, jota pääsee sitten jatkamaan oman kiinnostuksensa mukaan myöhemmin. 
Jäänmurtajassa pikkolot pääsevät myös soittamaan ryhmässä muiden pikkolonsoittajien kanssa ja kuten Noora tiivistää: 
– Ryhmässä pääsee keskittymään viritykseen ja ääneen, eikä tarvitse olla ”solisti.

Jäänmurtaja ei ole myöskään pelkkää soittoa. Seremoniallisessa soitossa on olennaista myös se, miltä ryhmä näyttää. 
Harjoittelussa keskitytäänkin myös visuaalisuuteen, kuten soittoasentoihin, soittimien nostoihin ja liikkumiseen.

Osallistujia Jäänmurtajan koulutuspäivissä on ollut jopa 26 tasaisesti kaikissa instrumenteissa. Ryhmä tähtää kahteen 
konserttilavaesiintymiseen joulukuussa. 12.12.2021 Nuoriso-orkestereiden Paluu Konserttistagelle -konsertissa kaikki 
pääsevät lavalle näyttämään taitojaan ja esittämään Anne Kankareen sovittaman Gershon Kingsleyn elektropopin 
klassikon Popcorn. 5.12.2021 järjestettävän Elokuvamusiikin konsertin puolestaan avaa edistyneempien soittajien ryhmä 
– kappale jätettäköön arvoitukseksi.

Jäänmurtaja-hanke on osoittanut olevansa merkittävä ja vaikuttava nuorisomusiikin muoto. Musiikkiopiston konsertin 
avausfanfaari teki vaikutuksen erityisesti Vellamon henkilökuntaan, joka oli silminnähden vaikuttunut siitä, että tämän 
kaltaisia fanfaariryhmiä on olemassa. Ryhmälle onkin paljon potentiaalista tilausta muun muassa häiden, juhlallisuuksien 
ja tapahtumien avajaisissa, pienemmissä kulkueissa, pop-up esiintymisissä yms. Ryhmän toiminta tutustuttaa myös 
soittajia instrumenttien monipuolisuuteen sekä niiden pitkiin perinteisiin. Kymenlaakson kulttuurirahaston rahoittama 
hanke päättyy joulukuussa, mutta sen toivotaan jäävän elämään niin itsenäisesti kuin myös osana Kotkan seudun 
musiikkiopiston valinnaisia opintoja. Syksyn koulutusjaksoon osallistuneet saavat yhden vapaavalintaisen opinnon 
suorituksen opintojensa osaksi. Tämän käytännön ja ryhmän toiminnan toivotaan jatkuvan kiinteänä osana 
musiikkiopiston opintoja. Seuraava etappi Jäänmurtajalle on kesän 2022 Junior Tattoo, jossa ryhmälle varataan oma osio 
kuviomarssiesityksessä. Ehkä pääsemme vihdoin väläyttämään yleisölle myös uusia huippukevyitä kotimaisia Quad 
Tomejammekin!

Tämän kaltaisten hankkeiden organisointi vaatii määrätietoista tavoitteellista tekemistä, mutta tulos palkitsee niin tekijöitä 
kuin osallistujia sekä tarjoaa uudenlaista näkökulmaa puhallinmusiikkiin ja rummunsoittoon. Kannustan kaikkia 
pohtimaan vastaavanlaista toimintaa, jotta Suomeen saataisiin syntymään uudenlaista kulttuuria perinteisen 
puhallinorkesteritoiminnan rinnalle. Pienin, mutta määrätietoisin askelein pääsee pitkälle, kun liikkuu koko ajan tavoitetta 
kohti! Tervetuloa Kotkaan konserttitalolle kuulemaan elokuvamusiikkia tai nuoriso-orkestereiden konserttia ja samalla 
tutustumaan Jäänmurtajan fanfaareihin!

Teksti ja kuvat: Vesa Kankare

Kirjoittaja Vesa Kankare työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa Informaatioteknologian 
Lehtorina ja on toiminut Kotkan Nuoriso-orkesterin puheenjohtajana vuodesta 2016. Puhallinorkesterit ovat lähellä hänen 
sydäntään, ja iso osa vapaa-ajasta kuluukin tuubaa ja rumpua soittaessa sekä kaikenlaisessa niihin läheisesti liittyvissä 
puuhailuissa.

Jäänmurtajassa yhdistyvät perinteet, nykyaika ja nuori energia

Fanfaaritorvien soittoasennon harjoittelu kuuluu osana hankkeen opetukseen.
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Elokuvamusiikin konsertti Kotkan 
Konserttitalolla 5.12.2021. 
Heittäydy suosittujen elokuvamusiikin 
sävelmien mukaan, kun lavalle nousee 
Kotkan ja Haminan nuoriso-orkesterin sekä 
Uuden Iloisen Puhallinorkesterin suuri 
yhteinen puhallinorkesteri. Konsertissa 
kuullaan musiikkia tunnetuilta 
elokuvamusiikin säveltäjiltä, kuten John 
Williamsilta, Alan Silvestriltä, Hans 
Zimmeriltä, Ennio Morriconelta ja muilta. 
Konsertissa esiintyy myös Jäänmurtaja-
seremoniaryhmä. Konsertin johtaa Anne 
Kankare. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu. 
Konsertin tuotto käytetään nuorten 
puhallinmusiikin harrastajien toiminnan 
tukemiseen. Konsertin järjestää Kotkan 
Nuoriso-orkesteriyhdistys yhdessä Kotkan 
seudun musiikkiopiston kanssa. Konserttia 
tukemassa on mukana Kymenlaakson 
kulttuurirahasto ja Kansalaisfoorumi.

Nuoriso-orkestereiden Paluu Konserttistagelle konsertti 12.12.2021. 
Pitkän tauon jälkeen lavalle nousevat kaikki Nuoriso-orkesterin kokoonpanot pienimpien C-orkesterista B-orkesteriin ja 
aina edistyneempien soittajien A-orkesteriin sekä näiden yhdistelmiin! Luvassa on vauhdikasta ja iloista musiikkia 
laidasta laitaan! Konsertin johtaa Anne Kankare. Konserttiin on vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
Konsertin järjestää yhteistyössä Kotkan Nuoriso-orkesteriyhdistys ja Kotkan seudun musiikkiopisto. 

Rumpumestarin terveiset
Jäänmurtaja-hanke on merkittävä aloite seremoniamusiikin 
saralla, ja tietääkseni ainoita nuoriso-orkesterien parissa. 
Maailmalla seremoniamusiikkiin keskittyneillä 
kokoonpanoilla, kuten tällä rumpu-pikkolo-fanfaaritorvi 
-kokoonpanolla on eri maiden kulttuurihistorian vuoksi 
paljon vakiintuneempi sija puhallin- ja lyömäsoitinmusiikin 
parissa. Tästä näkökulmasta suomalaisen 
lyömäsoitinkulttuurin kokonaisuutta tarkasteltaessa 
kulttuurimme on suppeampaa verrattuna moniin muihin 
maihin. 

Omassa ammatissani olen perehtynyt juuri 
rumpuryhmätoimintaan ja sen vaikutukseen oppilaiden 
rumpujen ja lyömäsoitinten soittotaidon kehittymiseen. 
Perinteisten naruviritteisten marssirumpujen soitto antaa 
nuorille soittajille kokemusta kehon tehokkaasta 
käyttämisestä, sillä niiden soitto vaatii paljon enemmän 
kuin modernimpien metallisilla kiristimillä varustettujen 
rumpujen tai lyömäsoitinten soittaminen. Suomalaisessa 
musiikkikulttuurissa ei ole perinteitä tämän kaltaiselle 
marssirummun soitolle, ja näin ollen tämä osa 
lyömäsoitinten soiton perusteista puuttuu meiltä 
opetuksesta. Tällaisen opetuksen tuominen 
nuorille perusopetuksen ohelle nostaa koko suomalaisen 
rummunsoiton tasoa! Tämä auttaa hahmottamaan omaa 
soittoa, kehitystä ja yhteissoiton tarkkuutta tavalla, mihin 
mielestäni mikään muu toiminta ei kykene. Tällaisella 
toiminnalla on vahva jalansija maailmalla nuorten 
soitonopetuksessa ja toivon, että edellä mainitut hyödyt 
toiminnasta tunnustetaan ja ennen kaikkea hyödynnetään 
myös meillä Suomessa!

Teksti: Tomi Kauppila
Kuva: Vesa Kankare

Tomi Kauppila työskentelee Puolustusvoimien rumpumestarina ja on aktiivinen rudimentaalisen rummunsoiton edistäjä 
suomessa. Hän toimii puheenjohtajana National Association of Rudimental Drummers (N.A.R.D) Finlandissa ja Suomen 
lyömäsoitintaiteiden yhteisössä sekä on aktiivisena jäsenenä Society of International Rudimental Drummers järjestössä. 
Kauppila on arvostettu rummunsoiton puolestapuhuja niin Suomessa kuin maailmalla ja on myös kansainvälisesti 
arvostettu taiteilija lajissaan.

Jäänmurtajassa yhdistyvät perinteet, nykyaika ja nuori energia

Puolustusvoimien rumpumestari Tomi Kauppila.
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Vuonna 2020 Puhallinorkesteri Louhen syksy sujui kutakuinkin normaalisti, vaikka melkein kaikki esiintymiset 
olikin peruttu. Marraskuun lopulla korona kuitenkin pysäytti toiminnan kuin seinään, ja syyskauden kaksi 
viimeistä harjoitusta ja joulukonsertti jäivät pitämättä.

Vuoden vaihduttua oli selvää, että ison 
puhallinorkesterin toimintakatko jatkuu 
määräämättömän ajan. Louhi harjoittelee 
Vantaankosken seurakunnan tiloissa, ja korona-
ajan ohjeistukset laatii Helsingin hiippakunta. Kaikki 
kokoava toiminta seurakunnissa oli kielletty aluksi 
tammikuun loppuun, mutta rajoitusta jatkettiin koko 
kevätkauden. Myöskään Vantaan kaupungin tilojen 
käyttäminen harjoituksiin ei ollut mahdollista. 

Heti tammikuussa ryhdyimme kehittelemään 
pienryhmäsoitantoa. Orkesterille heitettiin ajatus 
omaehtoisesta toiminnasta koronarajoitusten 
sallimissa puitteissa. Osa soittajista oli halukas 
lähtemään mukaan, ja tammikuun puolivälissä 
olivat koossa puhallinkvintetti sekä puolen tusinan 
soittajan Clarino-klarinettiyhtye. Molemmilla 
yhtyeillä on entuudestaan kokemusta 
yhteissoitosta, joskin kokoonpanot ovat vähän 
vaihdelleet. Käytettävissä oli myös runsaasti 
nuotistoa, josta pyyhittiin talven mittaan pölyt 
moneen kertaan! Puhallinkvintetti lasketteli Rossinin 
alkusoittoja, Bizétä ja klassisia kvintettoja. Clarino 
puolestaan palautti mieleen Paul Fogelbergin 
orkesterille lahjoittamaa arvokasta 
klarinettiohjelmistoa. Harjoituspaikat järjestyivät 
pienille ryhmille melko vaivattomasti lähinnä 
yksityistiloista. Koronaa koskevat yleiset 
hygieniaohjeet pidettiin tunnollisesti mielessä.

Myöhemmin talvella alkoi kokoontua myös matalien 
vaskien yhtye, jota johti kapellimestarimme Okko 
Kivikataja. Pasuunat, baritonit ja tuubat soittivat 
Bruckneria, Sibeliusta ja Crespoa. Talvi sujui 
mukavasti, kun kalenterissa oli aina 
yhteissoittopäivä odottamassa. Yhtyeet olivat 
tarjoutuneet avustamaan seurakunnan 
suoratoistettavissa jumalanpalveluksissa, mutta 
henkilömäärärajoitusten vuoksi keikat jäivät 
tekemättä. Klarinettiyhtye toimi maaliskuulle ja 
puhallinkvintetti kokoontui yhteensä kymmenen kertaa toukokuun alkupuolelle asti. Kesän alussa toteutui myös koko 
orkesterin kevätkauden aloitus ja lopetus yhdessä illassa, kun saimme pidetyksi yhteisen harjoituksen! 

Elokuussa Louhen kausi käynnistyi vauhdikkaasti esiintymisellä viime vuodelta siirtyneessä Soukan venekerhon 50-
vuotisjuhlassa. Vihdoin on alkanut tuntua, että tulevaisuuteen voi katsoa luottavaisesti. Suurin osa soittajista osallistuu 
harjoituksiin aktiivisesti, muutamat odottelevat vielä koronaepidemian laantumista. Olimme kesällä varanneet lokakuun 
alkupuolelle kirkkokonsertin ja toden totta, se toteutui! Koska orkesterilla oli vain kuusi harjoitusta ennen konserttia ja 
takana oli historian pisin yhtäjaksoinen tauko yhteissoitossa, päätettiin ohjelman toinen puoli koota pienyhtyeiden 
aikaansaannoksista. Iso orkesteri esitti neljä teosta. Nekin olivat entuudestaan jo tuttuja: harjoittelimme niitä vuosi sitten 
osana peruuntuneen joulukonsertin ohjelmaa. Nyt poimittiin joululaulut pois nuottikansiosta ja keskityttiin Alfred Reedin, 
Eric Whitacren ja Juha Piston sävellyksiin. Pienyhtyeet valitsivat kevätpuolella harjoitellusta ohjelmistosta sopivat teokset 
ja hioivat ne muutamalla harjoituksella esityskelpoiseen kuntoon. 

Syksyn värejä -konsertti pidettiin perjantaina 8.10.2021. Orkesterissa oli 34 soittajaa, ja matalien vaskien yhtyettä oli 
vielä vahvistettu kolmella vierailevalla pasunistilla. Louhelle konsertti oli ensimmäinen oma esiintyminen Virtakirkossa. 
Myyrmäen kirkko suljettiin vuoden 2019 alussa odottamaan peruskorjausta, jonka on määrä alkaa ensi vuonna. 
Seurakunnan väistötilat ovat Myyrmäen Virtatalossa, massiivisessa toimistorakennuksessa, joka on aikoinaan rakennettu 
Imatran Voiman pääkonttoriksi (huom. Louhi oli juhlistamassa peruskiven muurausta vuonna 1985!). Tilaa on  
ruhtinaallisesti,  ja kirkkosalina käytettävä entinen avokonttori on kuivahkoa akustiikkaa lukuunottamatta erinomainen 
harjoituspaikka. Iloksemme konserttiin saapui mukavasti yleisöä. Elävää musiikkia on kaivattu, ja oli hienoa päästä 
esittämään sitä pitkästä aikaa! Saimme myös kiitosta ohjelmasta, jossa vaihtelevat soittajaryhmät tarjosivat 
monipuolisesti väriä syksyyn.

Teksti: Liisa Vanne

Kirkkaat syksyn värit Vantaalla 
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Peräti 121-vuotias Seinäjoen Rautatieläisten Soittokunta, ”Rautsikka” on monessa suhteessa onnekas orkesteri. 
Orkesterin vetäjäksi on aina löytynyt paikallisen Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston puhallinammattilainen. Edesmennyt 
Antti Vainio johti orkesteria vuosina 1976–2014. Trumpetinsoiton lehtori Arto Panula on luotsannut poppoota siitä 
lähtien. Onnekas orkesteri on siinäkin suhteessa, että siinä soittaa kokeneita ja taitavia harrastajia, ja vahvistuksena on 
useita ammattisoittajia. Tämä takaa parhaimmillaan lähestulkoon sinfonisen soinnin ja hyvinkin vaativien teosten 
pitämisen ohjelmistossa. 

Valoa syksyyn -konsertissa 30.10.2021 Seinäjoki-salissa kuultiin melkoisen vaativaa ohjelmistoa. Kapellimestarivastuu 
jakautui tällä kertaa ensimmäisen osuuden johtaneelle Panulalle ja konsertin jälkipuoliskon johtaneelle 
kapellimestariopiskelija Soila Takaselle. Ratkaisu oli monin tavoin virkistävä ja takasi yleisölle monipuolisen 
musiikkikattauksen.

Avausnumerona kuullussa Raine Ampujan Finnovationissa orkesterissa esiintyi vielä rytmistä hajaannusta. Tempoa taisi 
olla liikaa, sillä Ampujan synkopoivaa rytmiikkaa ei oltu selvästikään vielä ehditty sisäistää. Hans Zimmerin Crimson Tide 
sujui jo huomattavasti mallikkaammin. Jukka Viitasaaren Sweet Suite oli vaativuuteensa nähden hyvin kasassa. 
Parhaiten Panula sai porukkansa loistamaan Gershwininin potpurissa ”Alkusoitto ja teemoja oopperasta Porgy and 
Bess”. Panula myös juonsi konsertin ja kertoili hyväntuulisesti mielenkiintoisia anekdootteja säveltäjistä ja teoksista.

Kaffitteluiden jälkeen Soila Takanen johti viisi numeroa. Orkesteri oli selvästi harjoitettu tätä puoliskoa silmälläpitäen. 
Cees Bijlstran Teema elokuvasta De Dream kärsi vielä hienoisista epävireisyyksistä, mutta Jay Bocookin The Music of 
James Bond tempaisi mukaansa hienosti. Konsertin kohokohta oli Ennio Morriconen Gabriel’s Oboe, jonka 
oboepedagogi Zsófia Gyimes tulkitsi erinomaisen kauniisti. Yleisö palkitsikin esityksen ruhtinaallisilla aplodeilla. Takasen 
osuuden selvästi heikoin lenkki oli Antti Nissilän Acromania. Orkesteri vierasti Nissilän kvarttiharmonioita, ja teos lähti 
lentoon vasta funkahtavassa lopputaitteessa. Päätösnumerona kuultiin Leonard Bernsteinin West Side Story Selection, 
jonka lukuisat taitesiirtymät ja tempovaihdoksen Takanen hoiti mallikkaasti. Teos vaikutti olevan Takaselle läpeensä tuttu, 
mikä ehkä hitusen kostautui kauttaaltaan nopeissa tempoissa. Kaiken kaikkiaan Takanen osoittautui lahjakkaaksi 
kapellimestarilupaukseksi.

Yleisö ei saanut konsertista tarpeekseen, vaan kapellimestarit saivat tulla peräti kahdesti uudestaan pokkaamaan.

Teksti: Seppo A.I. Värkkylä
Kuvat: Eeva Piirainen, Liisa Viitasaari ja Arto Panula

Valoa syksyyn

Zsófia Gyimes ja Soila Takanen
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”Vihdoin!” Se oli varmasti WindFest-tapahtuman eniten käytetty sana. Valloittava riemu sävytti koko viikonloppua, kun eri-
ikäisiä puhallinsoittajia ympäri Suomen kokoontui yhteen soittamaan pitkästä aikaa. 

FSSMF:n (Finlands svenska sång- och musikförbund, toim.huom.) puhallinmusiikkihanke Blåsmusik järjesti WindFest-
nimisen tapahtuman Porissa lokakuun puolessavälissä. Monelle osallistujalle WindFest oli ensimmäinen keikka melkein 
kahteen vuoteen, ja konserteista ja harjoituksista välittyi vahvan soittamisen ilo. Tapahtumaan osallistui monta orkesteria,  
yhteensä muutama sata henkilöä.  

Viikonloppuna ohjelmaa riitti kaikille. Hankkeen projektiorkesterit Wegelius Wind Ensemble ja nuoriso-orkesteri 
kokoontuivat. Wegelius Wind Ensemble harjoitteli ruotsalaisen kapellimestarin Leif Karlssonin johdolla ja nuoriso-
orkesteri kapellimestari Marjo Riihimäen johtamana.

Wegelius Wind Ensemble WWE on kunnianhimoinen orkesteri, jonka kohderyhmiä ovat muusikot, pedagogit ja 
edistyneet harrastajamuusikot. Orkesteri tarjoaa ammatillisen ympäristön, jossa voi syventyä puhallinmusiikkiin ja 
taiteellisesti korkeatasoiseen ohjelmistoon. Samalla voi luoda kontakteja muihin samalla alalla toimiviin kollegoihin.

Yksi Wegelius Wind Ensemblenin soittajista oli Nanne Vaihinen Tammisaaresta. Hän soitti altto- ja baritonisaksofonia 
Wegelius Wind Ensemblessä sekä nuoriso-orkesterissa. Vaihinen on osallistunut kaikkiin puhallinhankkeen tapahtumiin, 
ja hän kertoo nauttineensa yhteisistä elämyksistä kovasti. 

– Tällä kertaa meillä oli aika vaikeat stemmat WWE-orkesterissa, mutta on kivaa haastaa itsensä. Tuntui kyllä mahtavalta 
soittaa muiden kanssa taas pitkästä aikaa! hän kertoo.

Vaihinen soittaa neljässä eri puhallinorkesterissa ja tuuraa myös kahdessa muussa orkesterissa. Hänen mielestään 
mahdollisuus osallistua WindFestiin ja muihin vastaaviin tapahtumiin tekee musiikin tekemisestä entistä mielekkäämpää.

– Puhallinorkesterissa soittaminen on ihan parasta! Jos kysyt minulta, puhallinmusiikki on elämän tarkoitus, Vaihinen 
sanoo ja nauraa. 

Pienen kunnan asukkaana Vaihinen arvostaa mahdollisuutta soittaa isossa sinfonisessa puhallinorkesterissa: – Kuten 
minä, monet täällä ovat varmasti tottuneet kuulemaan ainoastaan yhtä huilua omassa orkesterissa. Mutta tässä 
kokoonpanossa meillä on kokonainen huilusektio. On tosi kivaa kuulla koko suurta orkesteria, se kuulostaa 
vakuuttavalta. 

Nanne Vaihinen toivoo puhallinmusiikkihankkeen jatkuvan jossakin muodossa. Hänen mielestä ei välttämättä tarvitse 
soittaa yhtä vaikeita kappaleita kuin WWE soittaa, mutta mahdollisuus soittaa uudessa, isommassa hankeorkesterissa 
on hänestä palkitsevaa. 

Puhallinmusiikki on elämän tarkoitus!Puhallinmusiikki on 
elämän tarkoitus!

Hankkeen oma nuoriso-orkesteri kokoontui kapellimestari Marjo Riihimäen johtamana.
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– Yksi idea voisi olla pyörivä järjestelmä, jossa orkesteri kerrallaan toimii isäntänä muille soittajille. Isäntäorkesteri voisi 
tarjota kapellimestarin, jos resursseja löytyy, hän pohtii.

Vaihinen nostaa esiin myös hankkeen taitavat kapellimestarit. Hänen mielestä jokainen on ollut innostava omalla 
tavallaan.

– Olen tänä viikonloppuna huomannut, miten Leif Karlsson pienin keinoin pystyy työstämään orkesteria hyvin yhteen 
sointuvaksi kokonaisuudeksi. Olen oppinut paljon vain seuraamalla hänen työtään. 

Hankkeen aikana Nanne Vaihinen kertoo vaihtaneensa stemmaa orkesterissa joka kerta, mutta silloin oppii soittamaan 
stemmoja nopeammin, hän sanoo nauraen ja jatkaa: – Olen myös oppinut relaamaan enemmän ja keskittymään 
soittamiseen. Minun ei tarvitse osata kaikkia stemmoja täydellisesti ensimmäisissä harjoituksissa. 

Teksti: Sofia Strömgård 
Kuvat: Frida Lönnroos

Puhallinmusiikki on elämän tarkoitus!

FSSMF:n puhallinmusiikkihankkeen Blåsmusikin 
tavoite on lisätä puhallinmusiikin näkyvyyttä 
sekä tuntemusta. Puhallinmusiikkiprojekti on 
kolmevuotinen, ja projektin tarkoitus on edistää 
puhallinmusiikkia viiden kulmakiven kautta: 
kurssit, uudet yhdistävät foorumit, rekrytointi, 
osaamisen lisääminen sekä pohjoismainen ja 
kansainvälinen yhteistyö. 

WindFest oli hankkeen päättävä tapahtuma, 
johon osallistuivat seuraavat orkesterit: 
Wegelius Wind Ensemble, hankkeen nuoriso-
orkesteri, Jeppo Ungdomsorkester, Närpes 
skolmusikkår, Mariehamns ungdomsorkester, 
Aura Wind Band ja Porin Nuorisosoittokunta. 

Projektin päämiehenä on toiminut Finlands 
svenska sång- och musikförbund (FSSMF). 
FSSMF on suomenruotsalainen laulu- ja 
musiikkiliitto, jonka tavoite on yhdistää 
suomalaista musiikkielämää.

Lue lisää www.blasmusik.fi 

Närpes skolmusikkår och "drillflickorna"
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Vihdoin 18.10.2021 päättyi Mikkelin musiikkiopiston puhallinorkesterien kahden vuoden konserttitauko, kun 
orkesterit pääsivät soittamaan Syyspuhallus-konsertin täydelle salille. Puhaltajat pienistä isoihin näyttivät, että 
1,5 vuoden aikana koettu etäopetuksen, peruuntuneiden keikkojen ja pienryhmäratkaisujen jälkeen 
musiikkiopistomme puhallinorkesterit elävät ja voivat hyvin! 

Koronapandemia perui keväällä 2020 musiikkiopiston 60-vuotisjuhlat, minne kolme puhallinorkesteria olivat harjoitelleet 
yhteisen esityksen konserttitalo Mikaelin katsomon portailta soitettavaksi. Samana keväänä peruuntui myös pitkät 
perinteet omaava Wapputööttäys-konsertti, kuten koko seuraavan lukuvuoden kaikki puhallinorkesterien konsertit. 

Mikkelin musiikkiopistossa toimii kolme puhallinorkesteria sekä big band -musiikkia soittava Wind Jazz Orchestra. 
Orkestereista Abc windsissä soittaa 1–3 vuotta soittaneita ja Juniori windsissä 3–6 vuotta soittaneita lapsia ja nuoria. 
Orkestereita johtaa klarinetinsoiton lehtori Marika Lindstedt. Musiikkiopiston edustusorkesteri on Mikkeli winds, jota 
Winds Jazz Orchestran ohella johtaa matalien vaskien opettaja Heikki Sillanpää. Puhallinorkesteissa soittaa yhteensä 
noin 70 soittajaa, mikä on yli 80 % musiikkiopistomme puhallinoppilaista!

Korona-ajan aktiviteetteja

Koronapandemia ei pysäyttänyt yksilö- eikä ryhmäopetusta Mikkelin musiikkiopistossa. Soittotunnit hoidettiin 
etäyhteyksin, ja harjoitus- ja säestystallenteita valmistettiin, jotta jokaiselle oppilaalle olisi soitettavaa myös kotioloissa. 
Videoklippejä saatiin myös musiikkiopiston youtube-kanavalle. Koteihin videoitiin vihdoin viime keväänä myös 
yhteissoittoa, kun päästiin live-opetukseen koko orkesterien kanssa, vaikkakin ilman yleisöä. Orkesterilaiset harjoittelivat 
kotona orkesteristemmoja, tutustuivat puhallinorkesterin soitinperheisiin ja pitivät huolta ergonomiasta ulkoilu-, liikunta- ja 
jumppatehtävien avulla. Pienimmät orkesterilaiset puuhasivat soittoharjoitusten lisäksi muutakin. He askartelivat 
musiikkimuistipelejä, rytmittivät ja nuotittivat esimerkiksi lempiruokiaan ja tekivät näistä videoklippejä soittokavereille. 
Näin yhteys soittajien ja musiikkiopiston välillä säilyi viikottain, vaikka lähiopetusta ei aina pystytty toteuttamaan. 

Mikkelin musiikkiopisto järjesti keväällä 2021 Kimppapuhallus-katselmuksen, mikä ennakoitiin jo syksyllä 
videotallenteiden avulla tehtäväksi. Kimppapuhallus saavutti tässä muodossaan suuren suosion Itäisen-Suomen 
musiikkioppilaitosten keskuudessa. Kokoonpanot saivat vielä live stream -tapahtuman kautta palautetta sekä kiitokset 
raadilta, johon kuuluivat Aleksi Saraskari ja Päivi Stenvall Pohjois-Kymen musiikkiopistosta. 

Oppilaiden kokemuksia orkesterisoitosta

Mikkelin musiikkiopiston Abc windissä tänä syksynä orkesteritaipaleensa aloittaneet Iita Ronkanen ja Julius Kivekäs 
esiintyivät ensimmäistä kertaa orkesterin mukana Syyspuhallus-konsertissa. Iitan mielestä huilusta tulee kaunis ääni, ja 
orkesterisoitto on ollut kokonaisuudessaan kivaa puuhaa. Iitan pappa on myös kuulemma huomannut huilun olevan 
senkin vuoksi hyvä soitin, kun sitä on helppo roudata. Kun naapurin Julius vielä sattui vieruskaveriksi orkesterissa, ja on 
hyvä tyyppi, niin soittamassa on kiva käydä. Julius kertoo, että orkesterissa soittaminen on kivaa ja esiintyminen 
Syyspuhalluksessa oli tosi jännittävää, koska se oli eka keikka orkesterin kanssa. Hienosti sujui kuitenkin molemmilla 
ensimmäinen konsertti! 

Puhallinkonsertit soivat jälleen Mikkelissä 

Mikkeli winds johtajanaan Heikki Sillanpää

Puhallinkonsertit soivat 
jälleen Mikkelissä
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Juniori winds -orkesterin 13-vuotiaat klarinetistit Venla Kasila ja 
Konsta Räihä ovat jo konkareita puhallinorkesterisoitossa. 
Heidän mielestään orkesterisoitossa mukavinta on se, että 
pääsee soittamaan kavereiden kanssa ja soitto kuulostaa 
erilaiselta yhteissoiton ansiosta. Sekä Venla että Konsta ovat 
osallistuneet myös Ruskatrööttä-leireille, ja tämän syksyn 
leirillekin oli tarkoitus osallistua, jos pandemia ei olisi sitä 
perunut. 

13-vuotias Otto Lindstedt soittaa baritonitorvea Mikkeli winds 
-orkesterissa. Orkesteripolku on kulkenut läpi kaikkien opiston 
puhallinorkesterien. Otto on osallistunut myös Ruskatrööttä-
leireille useamman kerran sekä Kymi Brass -vaskitapahtumaan. 
Oton mielestä orkesterisoitossa mukavinta on yhdessä 
soittaminen ja se, että pääsee soittamaan erityylisiä kappaleita. 
Hänen mieleenpainuvimmat soittokokemukset ovat olleet isot 
konsertit ja soittoleirit. 

Puhallinsoitto soi vahvana Mikkelissä. Musiikkiopistomme 
musiikkipolku tarjoaa ensikosketukset puhaltimiin muskari-
ikäisten soitinkarusellissa ja puhallintaitureissa, missä pääsee 
tutustumaan useampiin puhaltimiin. Jos kipinä syttyy, 
seuraavaksi voi siirtyä puhallinvalmennukseen ja siitä sitten 
varsinaiseksi oppilaaksi. Orkesteripolku johtaa alkeistasolta 
Juniori windsin kautta edustusorkesteriin. Opisto tekee 
yhteistyötä Mikkelin lukion kanssa. Oppilaat voivat valita 
musiikkiakatemian, jolloin meillä opiskeltavia kursseja saa 
osaksi lukio-opintoja. 

Iloisia soittohetkiä kaikille puhallinorkesterilaisille ympäri 
Suomen!

Teksti: Marika Lindstedt, kuvat: Terhi Savo-Helske, 
Timo Saarelma, Marika Lindstedt 

Puhallinkonsertit soivat jälleen Mikkelissä 

Juniori windsin klarinetistit 
Venla Kasila ja Konsta Räihä

Mikkeli windsin baritonitorven soittaja Otto Lindstedt Abc windsin huilistit Iita Ronkanen ja Julius Kivekäs
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YouTubesta löytyy nimellä ”Circle Of Life by Kurikan Soittokunta”  soittokunnan ensimmäinen musiikkivideo, josta tuli 
lopulta lyhytelokuvan mittainen. Videon inspiraationa toimi Leijonakuningas, ja se on kuvattu eri puolilla Kurikkaa.
Kiikan Torvisoittokunnan satavuotisjuhlatunnelmaan voi päästä etsimällä tuubista ao. videon. 

Juhani Leinosen Fanfaari jäsenorkestereille 
Juhani Leinonen: "Ammoin toimiessani puhallinorkestereissa noin niinkuin livenä; havaitsin tarpeen 
helposta fanfaarista soitettuna äkkiä millaisella kokoonpanolla hyvänsä silloin sattuen olemaan 
käytettavissä. Niin sitten kirjoitin neliäänisenä eri vireisille instrumenteille sellaisen
ja sehän toimii."

Juhani Leinonen tarjoaa Fanfaarin Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsenistölle vapaaseen käyttöön. 
Partituurin ja stemmat (pdf-muodossa) voi ladata ja tulostaa alta. Muistattehan ilmoittaa Fanfaarin 
esitykset Teostolle!

Nuutisia/Yheter
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Nordic Instrumental Music
For Colleges and Universities
by prof. Mark Lammers
Kattava ladattava lista pohjoismaista puhallinmusiikkia löytyy nyt WASBE:n https://
wasbe.org/ ja SPOL:n www.spolli.comnettisivuilta. 

– My sincere thank you to many people who helped in the creation of this work. Here is 
a short list of those helping along the way (with many names missing). Anthony Reimer, 
Leif Jansson, Jan Olof Ruden, Gustav Bergel, Hilde Holbaek-Hanssen, Kari Laitinen, 
Kristin Jakobsdottir, Christian Hildebrandt, Anna Marie Bramsen, Jukka Viitasaari and 
Markus Mauderer.

Hae WASBE:n nuorisopuhallinorkesteriin! 
Sinfoninen ohjelmisto esitetään WASBE:n 
maailmankonferenssissa Prahassa, periodi on 18.-24.7.2021.

The WASBE Youth Wind Orchestra (WYWO)
July 18 – 24, 2022, Prague, Czech Republic

Organizer: WASBE Conference Local Organizing Committee 
Artistic Director: Col. Václav Blahunek
Executive Coordinator: The Prague Concert Co. 
Conductors: Tim Reynish (UK), Marek Prášil (CZ)

The WASBE Youth Wind Orchestra (WYWO) has been an important 
part of the WASBE Conferences held around the globe since 1983. 
WYWO brings together talented young musicians from all over the 
world to perform wind band repertoire at the highest level. Students 
will have the opportunity to work with internationally renowned 
conductors, composers and soloists during a week of intensive music 
making in Prague in July 2022. The mission of WYWO is to unite 
players through the global language of music.

The proposed repertoire is a tribute to the verve and vigor of Czech 
music with emphasis on its Bohemian (Adam Gorb), Moravian (Evžen 
Zámečník, Pavel Staněk) and especially Lachian origins, so 
characteristic for the music of Leoš Janáček and his successors 
Václav Nelhýbel and Vladimir Studnička. WYWO will also pay tribute 
to Karel Husa, who was born in Prague in 1921. 

https://wasbe.org/ 

Nuutisia/Yheter
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Kirjoitussarjan ensimmäisessä osassa paneuduimme muun muassa paperikokojen ja harjoituskirjainten maailmaan. 
Toisessa osassa olivat vuorossa stemmojen tekoon liittyvät aspektit. Sarjan päättävässä osassa keskitytään tiettyihin 
merkintöjen finesseihin. 

Partituuri ja soitinsektio 

Partituurissa on tavallista kirjoittaa koko sektio samalle nuottiriville. Joskus sektion liideri kuitenkin saattaa soittaa 
omiaan, joskus soitetaan unisonossa, saattaapa muunlaisiakin tilanteita tulla vastaan, esimerkiksi sektiosoolo. Mikä 
on oikea tapa merkitä nämä tapaukset? Mahdollisuuksia on muutamia, tärkeintä on muistaa yksiselitteisyys sen 
suhteen, kuinka monta soittajaa kulloinkin soittaa, ks. alla. 

Yllä: koko sektio soittaa ensimmäisen tahdin ja vähän ylikin. Ykkösstemman soittaja tekee lurauksen ylöspäin, jonka 
jälkeen ykkös- ja kakkossoittajat yhdessä soittavat ylempää riviä, kolmannen stemman soittaja alempaa. Viimeiset 
soinnut ovat jälleen koko sektiolle omilla sävelillään. Stemmoja irrotettaessa tulee kyllä äitiä ikävä, näpertämistä 
nimittäin piisaa.

Huomaa, että merkintä on a 2, ei  à 2. Divisi (div.) -merkintää käytetään yleisimmin jousisatsin yhteydessä, sillä se 
tarkoittaa soittajajoukon (sektion) jakamista kahteen (div. a 2) tai kolmeen (div. a 3) jne. Toki suurten huilu- tai 
klarinettisektioidenkin kohdalla voidaan tällaiseen tilanteeseen päätyä, pienempien sektioiden kohdalla div.-merkintää 
ei ole syytä käyttää. Kun jaettu divisi-tilanne päättyy, voidaan tutti- tai unis./unisono -merkinnällä kertoa kaikkien 
palaavan soittamaan samaa sävellinjaa. Periaatteessa tutti- ja unis.-merkintöjen käytöllä on oma ohjeistonsa, mutta 
yksinkertaisuuden vuoksi käsitellään niitä tässä artikkelissa lähinnä samaa tarkoittavina termeinä (tutti =  kaikki, 
unisono = yhdessä). 

Varsinkin big band -musiikissa teema saattaa edetä koko sektiolla sointusatsina. Jos ns. johtoääni eli ”melodia” on 
vaikkapa ykkösfonilla tai ykköstrumpetilla, on kohteliasta merkitä se partituuriin ja stemmaan:

Yllä: sektio himmailee melodiaa, mutta ykkösstemma liidaa. Ykkösfonin stemmassa merkintä on "lead" sekä 
pisteviiva-lopetus, kun tilanne lakkaa, ks. alla merkintä stemmassa:

Solo & soli 

Näiden termien kanssa tulee olla tarkkana. Solo tarkoittaa yhden soittajan sooloa, soli kahden tai useamman soittajan 
solistista osuutta. Itse termi merkitsee, että soittajan tulee soittaa prominentisti, solistisella tavalla. Mikäli partituurissa 
koko sektio on kirjoitettu samalla nuottiriville, on syytä ilmoittaa myös solistisen stemman numero, ks. alla.

Yllä: soolojuoksutukset seuraavat toisiaan. Näiden jälkeen sektio soittaa solistista osuutta yhdessä.

Notaatio-oppia: standardeista ja hyvistä käytännöistä, osa 3
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Mikäli kaksi eri instrumenttia soittaa samaa soolon kaltaista osuutta, on stemmoissa kohteliasta mainita siitä esim. alla 
esitetyllä tavalla: 

Soolon päättymisen voi merkitä esim. lyhyellä pisteviivalla, tai merkinnällä solo ends (alla esitetty molemmat versiot). 
Italian kielestä pitävät voivat kirjoittaa tutti siihen kohtaan, missä solisti palaa sektion ruotuun. 

Sattuupa sellaistakin, että koko sektio soittaa unisonossa solistista osuutta. Periaatteessa soli  tai tutti soli riittää 
tällöin, joskaan englanninkielinen section solo  -merkintä ei ole aivan vieras. Valitse sen mukaan, millä kielellä yleensä 
kirjoitat ohjeet.

Diminuendo- ja crescendo-kiilat

Tarkkuutta ja täsmällisyyttä ei voi koskaan korostaa liikaa. Kun diminuendo/crescendo-kiila päättyy, on suotavaa 
merkitä mihin dynamiikkaan se päättyy, tai vastaavasti mistä dynamiikasta muutos alkaa. Muussa tapauksessa siitä 
päättäminen jää soittajan tai - siunatkoon! - kapellimestarin tehtäväksi. Mitä lyhyempi aika-arvo kiilalla on, 
todennäköisesti sitä pienempi ero alku- ja loppudynamiikkojen välillä.

Yllä: epätarkka vs. tarkka (alla).

Joskus dynamiikkamerkinnät aiheuttavat haastavia tilanteita horisontaalisen tilankäytön suhteen. Tällöin ei auta muu 
kuin leventää tahtia tai manuaalisesti siirtää elementtejä niin, että kaikki olennainen tieto on selvästi näkyvillä. Alla 
olevassa esimerkissä vasemmalla oleva tahti on oletusasetuksien mukainen, oikealla puolella on manuaalisesti 
tuunattu kuntoon. 
 

Notaatio-oppia: standardeista ja hyvistä käytännöistä, osa 3
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Kertaukset & tacet

On tapauksia, jolloin jotakin osuutta kerratessa jätetäänkin soittaminen väliin. Tavallaan kyse on pikakirjoituksesta, ja 
tapa on käytetympi kevyemmän musiikin parissa. 

Todellinen hienostelija kirjoittaa italiaksi la 1ma volta tacet / la 2da volta tacet jne., kotoisammin 1. x tacet & 2. x tacet. 
Tämän vastakohta on 2. x play, 1. x play tai always play, ks. seuraava esimerkki:

Yllä kuvattu tilanne vaatii soittajalta huomattavaa tarkkaavuutta sekä toimivaa laskupäätä. Esimerkkiin on kirjattu 
erilaisia vaihtoehtoisia tapoja "paussin" merkitsemiseksi. Huomaa, että "soitetaan neljästi" -merkintä (jälkimmäinen 
tahti) on merkitty partituurissa vain ylimmälle (puut/vasket/lyömät) riville. Stemmoissa se tulee luonnollisestikin 
jokaisen soittajan näkyville. 

Hifistely-varoitus: Tacetin m onikko on tacent, eli partituurissa, jossa yksi tai useampi stemma on kirjoitettu samalle 
nuottiriville oikea muoto on tacent, kun taas yhden soittajan stemmoissa merkintä on tacet.

Näin päättyy tämä kirjoitussarja. Luen edelleenkin mielelläni kommentteja ja ajatuksianne aiheen ympäriltä:
 
jari.eskola@fennicagehrman.fi.

Jari Eskola
Kustannuspäällikö, Fennica Gehrman

Facebookissa toimii säveltäjien notaatio-ohjelmisto-keskustelulle omistettu ryhmä. Liity mukaan joukkoon 
hauskaan!!

Notaatio-oppia: standardeista ja hyvistä käytännöistä, osa 3
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I am convinced that Finnish Christmas carols are some of the 
most beautiful to be found anywhere, and yet many audiences 
haven’t had an opportunity to hear them, except for Good King 
Wenceslas, of course, which originates in Finland. After 
collaborating several times with the Twin Cities Finns presenting 
Kauneimmat joululaulut (“Beautiful Finnish Christmas 
Songs”. Ameriikan poijat collected some excellent original 
arrangements from our Finnish musical colleagues and decided 
to create a new recording. These beautiful pieces are calling out 
to be shared with a wider listening international audience.
 
I asked our favorite Finnish vocalists, Eeva Savolainen and 
Elina Koivusaari, to collaborate with us again on this recording, 
and they brought along some friends from the Suomi Finland 
100 Chorus to enrich and fulfill the sound. While we have 
several fine Christmas arrangements for brass septet, we asked 
Esko Heikkinen to create some new material for voices and 
septet. Esko, who has composed and arranged a large 
catalogue of brass septet music, has made a strong impact on 
Finnish brass music as a trumpet soloist, jazz musician, 
renowned conductor, and teacher in Helsinki. Mikko Kuokka 

and Pekka Sainio provided important arrangements too. The production was done by a first class group of nationally 
known and award winning recordists and producers.
 
The idea of making “Finnish Christmas Sauna” as the theme of this recording is inspired by the tradition of families taking 
the ceremonial steam bath on Christmas, the third Christmas Eve ritual, along with a feast and a visit to the church. You 
can set up your sound system in your sauna dressing room and play this music on Christmas Eve. Or you can listen to 
this music, even if your sauna is only imaginary!

Joulusauna - suomalaista joulumusiikkia vaskiseitsikolle
Ameriikan Poijat ei ole aikaisemmin ollut kiinnostunut julkaisemaan joululevyä, koska niin monet kokoonpanot ovat 
moisen tehneet, että se polku on tuntunut jo tallatulta. Kuitenkin tehtyämme useamman kerran yhteistyötä 
kaksoiskaupunki Minneapolis–St. Paulin suomalaisten kanssa “Kauneimmat joululaulut” -projektissa meille on kertynyt 
useita hyviä uusia sovituksia suomalaisilta kollegoiltamme. Ne suorastaan ”huusivat” päästä suuremman yleisön 
kuultaviksi. Olen vakuuttunut siitä, että suomalainen joulumusiikki on mitä kauneinta maailmassa, ja silti amerikkalainen 
yleisö ei sitä oikeastaan tunne. No, ehkäpä Good King Wenceslas tiedetään, mutta kukaan ei tiedä, että se on sävelletty 
Suomessa!

Kun joululevysuunnitelmat etenivät, pyysin mukaan suomalaisia suosikkilaulajattariamme Eeva Savolaista ja Elina 
Koivusaarta. He toivat mukanaan ystäviään Minneapolis Finnfest Choir -kuorosta rikastamaan sointiamme. Meillä oli jo 
repertuaarissamme useita hienoja joulusävelmiä vaskiseitsikolle, mutta tarvitsimme vielä lisää sovituksia seitsikolle ja 
vokalisteille pitkäaikaiselta yhteistyökumppaniltamme Esko Heikkiseltä. Esko on säveltänyt ja sovittanut suuren määrän 
materiaalia seitsikolle, ja hänellä on takanaan vaikuttava ura trumpettisolistina, jazzmuusikkona, kapellimestarina ja 
opettajana Helsingissä. Mikko Kuokka ja Pekka Sainio tekivät myös sovituksia.
 
Idea ottaa joulusauna tämän albumin teemaksi tulee suomalaisesta jouluaattotraditiosta, johon kuuluvat  
joulusaunominen, -ateria ja -kirkko. Mielessäni on myös idea, että tätä levyä voisi kuunnella jouluaattona CD-soittimesta 
saunan pukuhuoneessa, vaikka joulusaunasi olisi vain 
ajatuksissasi!

Teksti: Paul Niemistö

Levyä voi tilata sähköpostiosoitteesta  
ameriikanpoijat@gmail.com. Levyn hinta on
30 euroa, ja se maksetaan Paypalilla. Paul tuo niitä myös 
Jyväskylään Valtakunnallisille puhallinpäiville sekä 
levykauppa Fuugaan.

Joulusauna: Finnish Christmas Music for Brass Septet
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Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen vuosittainen orkesterileiri toteutettiin heinäkuun viimeisellä viikolla 
perinteisesti Hotelli Ruusuhovin tiloissa. Leiriläisiä oli yhteensä 59 ja opettajia 11. Rantasalmelaiseen tyyliin osallistujien 
ikähaitari oli kovin laaja. Noin kolmasosa mukanaolijoista oli aikuissoittajia ja loput lapsia ja nuoria. Lisäksi leiriviikon 
yhteydessä toteutettiin kolmelle ikäryhmälle Mari Hiltusen vetämä muskari, joten osallistujia oli todellakin vauvasta 
vaariin. 

Tänä vuonna orkestereita oli kolme tasoa, kun mukana oli A:n ja B:n lisäksi myös C-orkesteri, joka koostui vajaan 
vuoden soittoa harrastaneista lapsista ja aikuisista. Täten leiriläisten keski-ikä oli tavanomaista nuorempi. Pääosa 
soittajista oli Rantasalmen omia kasvatteja, mutta sana Ruusuhovin leiristä on levinnyt sen verran laajalle, että viikko 
vetää mukaan osallistujia myös muualta Suomesta. 

Kesäleiri on aina todellinen alkusysäys harrastajien soittokauteen. Päivittäiset puolen tunnit soittotunnit oman 
instrumentin opettajien johdolla ja runsaat orkesteriharjoitukset ryyditettynä vielä Marja Ikosen vetämillä hikisillä 
kuviomarssiharjoituksilla saivat taas soittotuntuman palaamaan kesän jälkeen. Mutta vastapainoksi oli tietysti 
rennompaakin menoa: uintia, saunaa, monenlaista vapaa-ajan ohjelmaa kunnan järjestämien ohjaajien vetämänä. Ja 
tietysti taattuun tapaan ruokailut hotellilla rytmittivät päivää ja toivat kaikki yhteen.

Maanantaina alkanut leiri huipentui perjantai-iltapäivän reiluun parituntiseen konserttiin navetan ylisillä. Kaikki 
kokoonpanot muskarilaisista A-orkesteriin esiintyivät sekä paikalle saapuneelle yleisölle että verkon kautta soittoa 
seuranneille. Poikkeusaikojen perintönä striimaus onkin tullut Rantasalmelle jäädäkseen. Näin muutkin kuin oman kylän 
sukulaiset ja tuttavat voivat seurata nuorten ja vanhempienkin soittajien taitoja. Eikä esiintymiset jääneet 
loppukonserttiin: kahtena iltana ylisillä järjestettiin vapaamuotoisempia matineaesityksiä sooloina ja pienkokoonpanoissa. 
Lisäksi alkuviikon aikana harjoitellut kuviomarssit vedettiin läpi yleisön edessä keskiviikon matineaillan aluksi.   

Tällä kertaa kuvioita ei kuitenkaan hiottu ainoastaan marssiesitystä varten. Leirin tuloksena saatiin purkkiin myös kaksi 
uutta videota, joissa yhdistyivät suorarivinen kuviomarssi ja rennompi iloittelu. A-orkesteri toteutti soittajiensa 
nelihenkisen So What -tanssiryhmän sekä marssirumpuryhmän tähdittämänä K-Pop -hitistä Mic Drop koostetun 
tinkimättömän esityksen. Pienempien eli B- ja C-orkesterilaisten videon aiheeksi oli valikoitunut lähes klassinen 
Ghostbusters. Tätä videota kuvattiin hotellin eri kerroksissa, joissa haamut ja haamujen jahtaajat vilahtelivat. 
Loppukohtaus taltioitiin ulkona ruohokentällä, jossa puhaltimet muuttuivat imureiksi ja lakanat saivat kyytiä. Kaiken 
tämän tuloksena saimme uutta materiaalia orkesteritoimintamme yhdeksi näyteikkunaksi muotoutuneeseen YouTubeen. 
Janne Ikosen Baila! -kappaleesta jo seitsemän vuotta sitten tehdyn uraauurtavan musiikkivideomme seuraksi on nyt 
saatu kaksi tuoretta leirimuistoa!

Teksti: Petteri Koskikallio
Kuva: Anna-Maija Saari

Puhallusta ja imua 
Rantasalmen leirillä 

Ghostbustersin loppukohtaus työn alla. B-orkesteri imee haamut torviin. 
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KUKA VOI OHITTAA KUKA VOI OHITTAA 
KULTTUURIN KULTTUURIN 

HYVINVOINTIVAIKUTUKSET? HYVINVOINTIVAIKUTUKSET? 
Kulttuurihyvinvoinnista puhutaan nyt 

Suomessa ja se on kirjattu myös hal-

litusohjelmaan. Taiteen ja kulttuurin 

vaikutuksista on paljon uutta, painavaa tut-

kimustietoa (mm. WHO 2019, Sitra 2017). 

Kansalaisfoorumi jäsenjärjestöineen tekee 

nyt yhdessä näkyväksi kulttuuriharrastami-

sen vaikutuksia.  

VAIKUTUS SYNTYY KOKEMALLA JA 
JAKAMALLA 
Taide ja kulttuuri ovat vaikuttavia, olipa 

ihminen sen näkijänä, kokijana tai tekijänä. 

Merkittävin vaikutus syntyy omakohtaisen 

kokemuksen kautta. Arkipäiväisellä harras-

tamisella ja omaehtoisella toiminnalla onkin 

valtavan suuri arvo.  

Toinen tärkeä asia on taiteen ja kulttuu-

rin mahdollistama vuorovaikutus ja jaetut 

merkitykset. Myös kulttuuriharrastuksessa 

tämä on valtavan tärkeää – jakamalla tans-

sin, soittamalla yhteen tai tekemällä teatte-

riproduktion voimme kokea ja luoda jotain 

osiensa summaa suurempaa. 

TAIDE JA KULTTUURI VAIKUTTAVAT 
LAAJASTI
Kulttuuriharrastaminen vaikuttaa kokonais-

valtaisesti. Fyysinen hyvinvointi ja jaksami-

nen paranevat. Kehon, mielen ja tunteiden 

yhteys vahvistuu. Myös itsetuntemus para-

nee sekä tunnetaidot, mielikuvituksen käyttö 

ja pitkäjänteisyys kehittyvät. Lajitaidot 

kehittyvät, itseohjautuvuus ja keskittymis-

kyky paranevat, oppimaan oppimisen taidot 

kehittyvät ja oppimismyönteisyys lisääntyy. 

Harrastaminen vähentää yksinäisyyt-

tä ja sosiaalista eristyneisyyttä sekä vahvis-

taa vuorovaikutustaitoja. Kulttuuriharrastus 

antaa monelle tärkeän yhteisön sekä koke-

muksen yhteisön hyväksi toimimisesta. Se 

kasvattaa uskoa omiin vaikuttamismahdol-

lisuuksiin harrastusyhteisössä ja laajemmin 

yhteiskunnassa. Myös kyky paikantaa itsen-

sä osana kulttuuriperintöä vahvistuu. 

Harrastus auttaa ihmistä määrittämään, 

kuka ja millainen olen. Esimerkiksi omat 

lapsuuden ja nuoruuden kulttuuriharrastuk-

seni – soitto, teatteri ja elokuvat päällimmäi-

sinä – ovat tärkeä osa minuksi tulemista, ja 

ne ovat johdattaneet minut moniin roolei-

hin kansalais- ja yhdistystoiminnassa. En 

varmaankaan olisi nykytyössäni ilman näitä 

kulttuuriharrastuksissa saatuja kokemuksia. 

Kulttuuriharrastuksen vaikutukset ja arvo 

ovat siis valtavan laajat. Kuitenkin samanai-

kaisesti kulttuuriharrastamisen mahdollista-

vilta järjestöiltä leikataan rahoitusta. Onko 

Suomella varaa leikata näin keskeisestä ja vai-

kuttavasta toiminnasta?

Anneliina Wevelsiep
Pääsihteeri, Kansalaisfoorumi

Lähteet
Daisy Fancourt & Saoirse Finn (2019) What is 

the evidence on the role of the arts in imp-

roving health and well-being? A scoping 

review. Health Evidence Network Synthe-

sis Report 67, World Health Organization. 

Nina Honkala & Liisa Laitinen (2017) Näkö-

kulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vai-

kutuksista. Sitra.

KULTTUURIHARRASTAMISEN 
VAIKUTUKSET NÄKYVIIN

Kansalaisfoorumi on jäsenjärjestöjensä 
kanssa yhteistyössä kehittänyt indikaat-
torit ja kyselyn, joilla kulttuuriharrastami-
sen upeat vaikutukset saadaan näkyviin. 
Myös Suomen Puhallinorkesteriliitto on 
mukana yhteistyössä. Kyselyä pilotoidaan 
syksyllä, ja ensi vuonna saamme laajalla 
kyselyllä tietoa eri järjestöjen harrastajien 
kokemuksista.



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             Jorma Hirvelä  
           Parthenia (grade 4-) 

Kunnon konserttimusiikkia! 

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

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

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

  

Eskelinen, Lumme, Männikkö, Pihl 

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

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

SPOL 
Puhallinmusiikkia

www.spolli.com

FinnBandShop 
Puhallinmusiikkia PDF-tiedostoina 

  
7ikko-kustannus, Fennica Gehrman, STM ja SPOL 

www.finnbandshop.com 


