Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsenlehti

Puhallinorkesteri
Kesä 2021

Vuoden Pinna: Minna Kajander
Rakuunasoittokunta 100 vuotta
Puhallinpäivät toteutuivat sittenkin!
Huoli puhallinmusiikista on yhteinen
Vuoden puhallinorkesteri: Helsingin Poliisisoittokunta

Pääkirjoitus 2/2021
Yli vuosi on nyt eletty pandemian varjossa, eikä varmasti keltään – paitsi
turhan monilta päättäjiltä (!) – ole jäänyt huomaamatta kulttuuri- ja
tapahtuma-alan suuri ahdinko ja väärinkohtelu verrattuna lukuisiin muihin
ammattialoihin. On vaan mahdotonta käsittää, miksi emme saa soittaa,
laulaa tai tuottaa muuta kulttuuria, kun samaan aikaan moni muu
kyseenalaisempi toiminta yhteiskunnassamme sallitaan. En edes yritä
siteerata tai luetteloida epäkohtia, joita musiikkiala niin ammattilaisten kuin
harrastajien osalta on kohdannut ja joista on saatu kärsiä, sen verran pitkä
tuo lista olisi.
Vaikka mitenpäin asiaa yrittäisi katsoa, kyse on viime kädessä
musiikkikulttuurin arvostamisesta tai pikemminkin arvostuksen puutteesta.
Ennen oli päättäjille ja muille silmäätekeville kunnia-asia osallistua
kaikenlaisiin kulttuuririentoihin, mutta eipä heitä enää juurikaan näy
konserteissa, oopperassa tai teattereissa kuin korkeintaan silloin, jos on
saanut vapaalipun (ja monesti vapaaliputkin jäävät käyttämättä). Ennen
kuului myös yleissivistykseen osata edes hiukan soittaa jotakin tai
vaikkapa laulaa. Nykypäivän päättäjistä ja virkamiehistä liian monet ovat
vieraantuneet omakohtaisesta musiikin harrastamisesta ja menettäneet
kontaktin kulttuuriin. Ja se näkyy valitettavasti nyt päätöksissä, joita he
tekevät.
Tämän vuoden valtionapupäätös oli suoranainen shokki:
puhallinorkesteriliiton jo ennestään muita liittoja merkittävästi pienemmästä
valtionavusta leikattiin peräti 19 %. Laiha lohtu oli, että muiltakin leikattiin
jotakin. Juuri kun olemme saaneet liitossa viime vuosina uudistettua monia
toimintatapoja ja saaneet puhallinmusiikkialan kehityksen hyvään vauhtiin
sekä palkattua edes osa-aikaisen toiminnanjohtajan, meiltä ollaan
vetämässä mattoa alta oikein kunnolla. Puhallinmusiikki on monen
mielestä marginaalinen musiikin ala, mutta sillä on Suomessa pitkät
perinteet, ja monella pienellä paikkakunnalla puhallinorkesterit ovat se
ainoa elävän musiikin tuottaja kaikenlaisiin tilaisuuksiin.
Harrastustoiminnan väheksyminen valtionapua leikkaamalla on
lyhytnäköistä ja harkitsematonta toimintaa, sillä joka alalla kaikki aloittavat
aina ruohonjuuritasolta ja etenevät harrastuksen kautta jopa ammattiin
asti. Moniin muihin harrastajamusiikkiliittoihin verrattuna
puhallinorkesteriliiton harrastajista kasvaa ammattimuusikoita
huomattavan suuri määrä etenkin suomalaisiin sotilassoittokuntiin. Jos
puhallinmusiikin harrastaminen tehdään mahdottomaksi näiden
leikkausten seurauksena, kauhuskenaariona joidenkin vuosien päästä
saattaisi jopa olla, ettei edes Tasavallan Presidentin edustusorkesteriin
löydy soittajia. Minkälaisen kuvan tämä antaisi Suomesta maailmalle,
kun nimenomaan puhallinorkesterit ovat kaikkialla valtioiden
edustusorkestereita?
Valtionavun merkittävä pieneneminen on pakottanut liiton lomauttamaan
ainoan palkatun työntekijänsä, ja koko puhallinmusiikkialan pitkäjänteinen
kehitystyö talousvaikeuksien vuoksi on vaarassa vesittyä. Työmme
puhallinmusiikin saavutettavuuden, kansainvälistymisen ja digitalisaation
edistämisestä uhkaavat valua hukkaan. Huoli puhallinmusiikista on
yhteinen, lisää muita kannanottoja aiheeseen voit lukea tästä lehdestä.
Kuntavaalit lähestyvät, ja nyt kannattaa katsoa tarkkaan, kenelle oman
äänen annat. Haastan jokaisen, joka tuntee yhdenkin kansanedustajan,
kuntapäättäjän tai muun kulttuurialan virkamiehen, ottamaan heihin
yhteyttä ja puhumaan kulttuurin ja tietenkin puhallinmusiikin puolesta.
Kutsu heidät konsertteihin, herätä sinä oma päättäjätuttusi näkemään se
Valtakunnalliset
Puhallinpäivät
ovat
arvokas työ,
jota me jokainen
puhallinmusiikin
parissa toimiva niin
Uudessakaupungissa
20.3.–22.3.2020.
ammattilaisina
kuin harrastajina teemme
Suomen kulttuurielämän
pitämiseksi elinvoimaisena.
Voimia meille kaikille ja kaikesta huolimatta aurinkoista kesää!
Lappeenrannassa 5.5.2021
Anu Koskinen
puheenjohtaja
Suomen Puhallinorkesteriliitto ry

Valtakunnalliset Puhallinpäivät ovat
Uudessakaupungissa 20.3.–22.3.2020.

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

Valtakunnalliset
Puhallinpäivät
Jyväskylässä
18.–20.3.2022.

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

PUHALLINORKESTERI-lehti

Päätoimittaja: Anu Koskinen
Toimittaja, sisällöntuottaja ja taitto: Jukka Viitasaari
Painopaikka: Keuruun Laatupaino KLP Oy
Aineistot seuraavaan lehteen 30.8.2021 mennessä
viitasaurus@gmail.com
ILMOITUSHINNASTO:
Takakansi
450 €
Sisäsivut:
1/1
300 €
1/2
200 €
1/4
120 €
1/8
75 €
Kolmesta peräkkäisestä 1/1 ilmoituksesta saa
neljännen ilmaiseksi.
Tarkemmat ohjeet spol.pj@gmail.com,
www.spolli.com
Kannessa Minna Kajander ja Vakka-Suomen musiikkiopiston
nuorisopuhallinorkesterilaisia, kuva: Aleksi Putkinen
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Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:n myöntämät
ansiomerkit:
Espoon puhallinorkesteriyhdistys ry:
Juhani Heiskanen

hopeinen ansiomerkki

SPOL onnittelee!
MUUTOKSIA TOIMINNANJOHTAJAN TYÖAJOISSA
Lomautus:
Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:n hallitus on päättänyt lomauttaa toiminnanjohtaja Sirpa Bergin ajalla 1.6.–
31.7.2021. Lomautuksen perusteena on valtionavun pienenemisestä aiheutunut liiton heikentynyt
taloudellinen tilanne.
Lisäksi toiminnanjohtaja tekee lyhennettyä työaikaa (10 t/viikko) ajalla 1.4.–31.5.2021, 1.8.–31.8.2021 sekä
1.12.–31.12.2021.
Toiminnanjohtaja palvelee jäsenistöä em. kuukausina lyhennetyn työajan sallimissa puitteissa ja ohjaa
tarvittaessa asiat hallituksen jäsenten hoidettaviksi.
Kesäkuukausina yhteydenottoihin vastaavat liiton puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, yhteystiedot
löytyvät liiton verkkosivulta https://spolli.com/node/1 sekä tämän lehden sivulta 2. Ansiomerkkihakemukset
yms. hoituvat verkkosivujen kautta myös kesäkuukausina.
Toiminnanjohtajan työaikamuutoksista huolimatta ottakaa rohkeasti yhteyttä aina kun asiaa ilmenee.
VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ
Suomen Puhallinorkesteriliiton vuosikokous järjestettiin 20.3.2021 zoom-yhteydellä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat: esiteltiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020, hyväksyttiin liiton tilit ja
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä esiteltiin liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.
Jäsenmaksut säilyvät entisinä vuonna 2021.
Erovuoroisista hallituksen jäsenistä jatkavat Pekka Lyytinen, Marita Rantamäki ja Tiiu Tuominen, uutena
jäsenenä hallitukseen valittiin Arrigo Christian Blom Kuhmosta. Liiton puheenjohtajana jatkaa Anu
Koskinen.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös uudet säännöt, joissa olennaisina muutoksina ovat siirtyminen kahden
vuosittaisen kokouksen (kevät- ja syyskokous) käytäntöön sekä etäosallistumismahdollisuus kokouksiin
hallituksen niin päättäessä. Lisäksi jatkossa liiton tilejä tarkastamaan valitaan yksi tilintarkastaja
(aikaisemmin yksi tilintarkastaja ja yksi tilin- tai toiminnantarkastaja). Säännöt ovat parhaillaan
tarkastettavana Patentti- ja rekisterihallituksessa, ja ne julkaistaan tarkastuksen valmistuttua liiton
verkkosivuilla.
Kokoukseen osallistui 31 jäsentä, ja kokouksen puheenjohtajana toimi Jyrki Koskinen. Kiitos kaikille
aktiivisille osallistujille.
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SISÄLLYS –– Puhallinorkesteri
2/2021
SISÄLLYS
Puhallinorkesteri
1/2021
3
5–7
8–9
10–11
12–13
14–15
16–19
20–21
22–23
24–25
26–30
31
33
34–35
37
38–39
40
41
42–44
45–47

SPOL tiedottaa
Huoli puhallinmusiikista on yhteinen
Puhallinpäiviä ei peruta!
Puhallinpäivät toteutuivat sittenkin!
Kolme kokemusta puhallinpäivistä
Minnasta tuli Vuoden Pinna 2021
Vuoden Puhallinorkesteri 2020 – Helsingin poliisisoittokunta
Kevään uusia tuulia – konsertista musiikkijulkaisuksi
Rakuunasoittokunta juhlii 100-vuotista taivaltaan Lappeenrannassa
Rakuunasoittokunnan 100-vuotiset vaiheet
Miksi soitan puhallinorkesterissa?
Omalla äänellä: miten tästä eteenpäin?
Uusi hallituksen jäsen esittäytyy – Arrigo Christian Blom
Elettiinpä ennekin: Kuhmon Kevätpuhallus
Paul Jaavamo In memoriam
Kvartaalin vaateripustin: Seinäjoen rautatieläisten soittokunta
Kvartaalin varaventtiili: Sanna Sorvon masussa makiaa
Yhdistyksen toiminnan markkinointi verkossa
Nuutisia/Yheter
Notaatio-oppia – standardeista ja hyvästä käytännöstä, osa 1.

Leo Myllys soittaa Rakuunasoittokunnassa, josta enemmän sivuilla 22-25.

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.
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Huoli puhallinmusiikista on yhteinen
Suomen Puhallinorkesteriliittoon kohdistuneet valtionapuleikkaukset ovat merkittävä uhka koko suomalaisen
puhallinmusiikkikulttuurin ylläpitämiselle ja kehittämiselle ja sitä kautta myös ammattiin hakeutuvien kotimaisten puhallinja lyömäsoittajien riittävälle määrälle tulevaisuudessa. Asia huolestuttaa paitsi liiton hallitusta, myös Puolustusvoimien
sotilasmusiikkisektoria ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian puhallinkoulutusta – täysin aiheellisesti.
Tässä Puolustusvoimien ylikapellimestari Pasi-Heikki Mikkolan ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
puhallinorkesterinjohdon lehtori Petri Komulaisen huolestuneet kannanotot:
Merkittävin diplomaattinen kanssakäynti kahden maan välillä on valtiovierailu, jota juhlistetaan suurilla seremonioilla ja
virallisuuksilla. Suomessa valtiovierailut noudattavat yleensä tiettyä perinteeksi muodostunutta kaavaa.
Vastaanottoseremoniassa kuunnellaan vierailevan maan ja Suomen kansallislaulut, jonka jälkeen vierailevan maan
päämies tarkastaa yhdessä tasavallan presidentin kanssa kunniavartioston Porilaisten marssin tahdissa. Musiikista
vastaa poikkeuksetta Tasavallan presidentin edustusorkesteri Kaartin soittokunta tai jokin Puolustusvoimien
sotilassoittokunnista.
Kuulija ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi, minkälaisesta orkesterista on kysymys. Orkesterin kokoonpano koostuu
puupuhaltimista, vaskisoittimista, lyömäsoittimista ja voidaan puhua soittokunnasta tai puhallinorkesterista. Tällainen
kokoonpano on vuosisatojen saatossa muotoutunut ja osoittanut parhaan käytettävyyden erilaisissa sääoloissa.
Musiikki raikaa, vaikka sataisi vettä tai lunta, ja upeat vaskisoittimet kiiltelevät auringon paistaessa.
Meillä Suomessa on maailmalla arvostettu musiikkikasvatus- ja koulutusjärjestelmä. Musiikkia voidaan harrastaa ja
osalle musiikista tulee ammatti. Puolustusvoimat tarjoavat asevelvollisuusiässä oleville nuorille muusikoille
kokemuksen Puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa ja ammattimuusikoille olemme varteenotettava työpaikka
meidän sotilassoittokunnissa.
Valtakunnalliset musiikkiliitot tekevät merkittävää työtä musiikin harrastuksen ja koulutuksen eteen. Suomen
Puhallinorkesteriliitto on Suomen suurin puhallinjärjestö, johon kuuluu puhallinorkestereita sekä yhteisö- ja
henkilöjäseniä. Huolenaiheemme puhallinorkesteriliiton ja sotilasmusiikkialan kanssa on yhteinen:
puhallinmusiikin harrastajamäärien pieneneminen ja sitä kautta vaikutus ammattiin hakeutuvien määrissä ja yleisesti
puhallinmusiikkikulttuurin elinvoimaisuuteen ja jatkuvuuteen maassamme. Olemme yhdessä suunnitelleet tapahtumia
ja hakeneet ratkaisuja, joilla pystyisimme vaikuttamaan puhallinmusiikin harrastajamäärien kasvattamiseen. Toiminta
on pitkäjänteistä, ja olenkin huolissani tiedoista, että valtakunnallisten musiikkiliittojen ja varsinkin Suomen
Puhallinorkesteriliiton valtionavustusta pienennettiin tänä vuonna reilusti. Valtionavun merkittävä pieneneminen
vesittää pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen liitoissa ja sitä kautta koko Suomen puhallinmusiikkikulttuurissa.
16. huhtikuuta 2021
Pasi-Heikki Mikkola
musiikkieverstiluutnantti
Puolustusvoimien ylikapellimestari

Kuvat: Puolustusvoimat / Aila Henriksson, Puolustusvoimat / Aapo Fransila
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Huoli puhallinmusiikista on yhteinen
Harrastajapuhallinorkesterit ovat historian saatossa olleet
tärkeä nuorten muusikkojen kouluttaja. Ammattiin
hakeutuvien opiskelijoiden taustalta löytyy
hämmästyttävän usein innokas yhteissoittotausta
erilaisissa puhallinkokoonpanoissa. Pieniltäkin
paikkakunnilta voi tulla hyviä soittajia, jos orkestereiden
vetäjät ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen orkesteritoiminnan
kehittämiseen ja innovointiin. Ammattikoulutus on
riippuvainen lasten ja nuorten korkeatasoisesta ja
kunnianhimoisesta kolutuksesta aivan harrastuksen
alusta lähtien.
Puhallinorkesterinjohtoa on opetettu Taideyliopiston
Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2001 lähtien ja sen
tulokset alkavat vähitellen näkyä myös ympäri Suomea.
Valtion leikkaukset tukiin ovat äärimmäisen harkitsematon
teko, ja ne vaikuttavat pitkällä tähtäimellä meidänkin
hakijoihin. Toivon, että harrastajakentän arvokkaalle työlle
annettaisiin sille kuuluva tuki ja arvostus eikä sorruttaisi
kentän halvaannuttaviin taloudellisiin leikkauksiin.
13. huhtikuuta 2021
Petri Komulainen
puhallinorkesterinjohdon lehtori
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Harrastajamusiikkiliitot (Suomen musiikkijärjestöt–Finlands Musikorganisationer) ovat yhdessä tehneet seuraavan
lausunnon (30.3.2021) tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle valtionapujen leikkauksien vaikutuksista:

Harrastemusiikin julkista rahoitusta ei saa vähentää
Musiikin harrastejärjestöt Sulasol ry, Finlands svenska sång- och musikförbund rf, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry, Suomen
Kirkkomusiikkiliitto ry sekä Suomen Puhallinorkesteriliitto ry esittävät huolestuneisuutensa julkisen rahoituksen pienenemisestä. Liitot
haluavat tuoda esille musiikin harrastamisen merkityksen suomalaiselle musiikkielämälle sekä liittojen roolin kuorojen ja orkesterien
tukijoina. Julkinen rahoitus on edellytys musiikin harrastejärjestöjen toiminnalle. Julkisen rahoituksen avulla harrastejärjestöt pystyvät
toteuttamaan merkityksellistä ja kehittävää toimintaa sekä tukemaan musiikin harrastekentän kehittymistä.
Pienentynyt valtionavustus vaikeuttaa harrastajakuorojen ja -orkesterien toimintaa koko maassa. Koronapandemiaan liittyvät
rajoitustoimet ovat käytännössä estäneet konserttien ja esiintymisten järjestämisen. Esiintymisten ja niistä saatavien tulojen puuttuessa
jäsenyhdistyksemme ovat suurissa talousvaikeuksissa, jopa lopettamisuhan alla. Musiikin harrastejärjestöjen toimintaavustusmäärärahoja leikataan tilanteessa, jossa jäsenistömme tarvitsee meitä eniten.
On tärkeää huomata, että suomalainen musiikkikenttä on riippuvainen harrastemusiikin toimintaedellytyksistä. Esimerkiksi vastuu
vokaalimusiikin kehittymisestä on harrastajakuorojen harteilla, koska ammattilaiskuoroja ei ole. Suomalaiset kuorot ovat aktiivisia ja
kansainvälisesti korkeatasoisia toimijoita, joiden rooli vokaalimusiikin kehittäjänä on suuri joka puolella maata. Myös harrastajaorkesterit
ovat merkittävä toimija suomalaisella orkesterikentällä nyt ja tulevaisuudessa. Harrastemusiikin parissa työskentelee myös monia
ammattimaisia kuoronjohtajia, kapellimestareita, säveltäjiä, sovittajia ja tuottajia, joten harrastemusiikin osa-alue on tärkeä osa
musiikillista ekosysteemiä. Koko suomalaisen musiikin kentän pohja on vahvassa harrastustoiminnassa. Yhtään ammattimuusikkoa ei
kasva ilman koko maan kattavaa musiikin harrastustoimintaa.
Haluamme myös korostaa kuorolaulun ja harrastemusiikin tieteellisesti todistettuja positiivisia vaikutuksia. Yhteismusisointi antaa kaiken
ikäisille harrastajille sosiaalisia verkostoja ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen parantamalla kognitiivisia taitoja. Tutkitusti
yhteismusisointi myös kasvattaa rohkeutta sosiaalisissa tilanteissa ja vaikuttaa elämänhallinnan taitoihin positiivisesti. Tilanteessa, jossa
yksinäisyys ja henkiset ongelmat ovat yleistymässä maassamme, haluamme korostaa harrastemusiikin merkitystä väestön
hyvinvoinnin, merkityksellisyyden kokemuksen ja
yhteisöllisyyden lisäämisessä.
Heikentyneellä harrastemusiikin kentällä olisi kauaskantoisia seurauksia
koko toimialalle. Pitkällä aikavälillä nyt harjoitettu politiikka ja pienentyvät
määrärahat syövät pohjaa laaja-alaiselta sivistykseltä ja kulttuuritoiminnalta.
Tulevaisuudessa tämä tulee väistämättä näkymään sivistystason laskuna ja
sitä kautta yhteiskunnan kilpailukyvyn alenemisena.

Kunnioittavasti,
Jonna Aakkula, Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Sirpa Berg, Suomen Puhallinorkesteriliitto ry
Sanna-Mari Holma, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y.
Sanna Katajavuori, Sulasol ry
Henrik Lillhannus, Finlands svenska sång- och musikförbund rf
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Huoli puhallinmusiikista on yhteinen
Suomen musiikkineuvoston kysely
Suomen Musiikkineuvosto teki maaliskuussa 2021 jäsenistölleen kyselyn valtionapuleikkausten vaikutuksista järjestöjen
toimintaan. Myös Suomen Puhallinorkesteriliitto vastasi tähän kyselyyn. Kyselyssä selvitettiin, kuinka paljon eri
järjestöjen valtionapu pieneni prosentteina ja euromääräisesti edelliseen vuoteen verrattuna, minkälaisia ovat leikkausten
taloudelliset vaikutukset sekä vaikutukset toiminnan ja palveluiden järjestämiseen. Lisäksi esiin tulivat leikkauksista
aiheutuneet pelot, epävarmuudet ja ylimääräinen toiminnan (uudelleen)arviointi. Useat järjestöt myös kokivat päättäjien
taholta arvostuksen puutetta, että kulttuurialaa ei arvosteta riittävästi, mikä näkyy valtionavun määrässä. Huono signaali
on tältä osin niin ikään ollut, että määrärahoja on supistettu ilman ennakkovaroitusta.
Tarkemmin kyselyn tuloksista voi lukea musiikkineuvoston verkkosivulta http://musiccouncil.fi/?p=1792.
Kyselyssä saatujen tietojen pohjalta musiikkineuvosto julkisti seuraavan kannanoton
(lähde: http://musiccouncil.fi/?p=1796):

Musiikkialan yleisavustusten väheneminen korvattava valtion budjettivaroista
Musiikkineuvosto selvitti maaliskuussa 2021 opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen vähenemistä jäsenistönsä
keskuudessa. Kyselyyn vastasi Musiikkineuvoston 26 jäsenestä 19, joista 14:ää asia koski. Kaikki jäsenorganisaatiot
eivät ole yleisavustuksen piirissä. Vastaajiin kuuluu musiikkialan ammattilaisten, koulutuksen ja kasvatuksen sekä
harrastussektorin edustajia, ja vastaukset kuvaavat alan tilannetta laajasti.
Vastausten perusteella avustuksia oli kuluvana vuonna leikattu ratkaisevasti ilman ennakkotietoa. Jäsenistön toiminta on
leikkausten vuoksi äkillisesti epävarmalla pohjalla, ja tulevaisuudennäkymät ovat huolestuttavat. Vakituista henkilökuntaa
sekä freelancetyötä on jouduttu vähentämään välittömästi, suunniteltuja tapahtumia on peruttu sekä palveluita ja
toimintaa supistettu. Samalla jäsenistön omilta jäseniltään keräämät jäsenmaksut ovat epävarmalla pohjalla, sillä
näidenkin maksukyvyssä kertautuu samojen leikkausten vaikutus.
Lisäksi useat jäsenjärjestöt kertoivat, että yleisavustus on jo ennen kuluvan vuoden leikkauksia laskenut vuosien ajan
huomattavasti. Nyt leikkaukset osuvat ajankohtaan, jolloin musiikkiala taistelee selviytymisestä historiansa suurimman
kriisin kynsissä. Avoimissa vastauksissa peräänkuulutetaan kulttuurialan yhteiskunnallista arvostusta, ja jäsenjärjestöt
pelkäävät kentän supistuvan ja alan tilanteen synkkenevän entisestään.
Musiikkineuvosto vaatii, että arpajaislain muutoksesta johtuvat menetykset alan avustuksissa katetaan valtion
budjettivaroista, ja että ne nostetaan entiselle tasolleen. Alan yleisavustukset on saatava kestävälle pohjalle ja
ennakoitavaksi alan toiminnan ja monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi. Toimijoiden vaikuttavuus on laajaa,
ja leikkauksilla on ratkaiseva vaikutus alan toimintakykyyn ja tulevaisuudennäkymiin. Musiikkialalla ja yhteiskunnalla ei
ole varaa leikkauksiin musiikista ja sen tuomasta hyvinvoinnista.
19. huhtikuuta 2021
Suomen musiikkineuvoston hallitus:
Sanni Kahilainen, hallituksen puheenjohtaja (Muusikkojen liitto)
Mirja Kopra, hallituksen varapuheenjohtaja (Suomen musiikinopettajien liitto ry, SMOL)
Sanna-Mari Holma, hallituksen jäsen (Suomen Työväen Musiikkiliitto ry, STM)
Annika Mylläri, hallituksen jäsen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry)
Leif Nystén, hallituksen jäsen (Finlands Svenska Sång- och Musikförbund)
Markku Klami, hallituksen varajäsen (Suomen Säveltäjät ry)
Nina Rissanen, hallituksen varajäsen (Suomen musiikkioppilaitosten liitto, SML)
Lito Gilberto, nuorisoedustaja

Koosteen kannanotoista toimittanut Anu Koskinen.
7

Puhallinpäiviä ei peruta!
Syyskuussa 2020 Suomen Puhallinorkesteriliiton tapahtumapäivässä Laikun kulttuuritalolla Tampereella
osallistujajoukolle jaettiin tyrmäävä uutinen: puhallinpäiviä 2021 ei voida järjestää Varkaudessa. Tuossa hetkessä
ajattelin: ”Onpa outoa, vielä on paljon aikaa kevääseen ja varmasti tautitilanne on silloin jo parempi.” Eipä tiedetty, kuinka
tärkeän ennakoinnin Varkauden kaupunki teki linjatessaan näin.
Sain päähänpiston. Kun kerran Uudenkaupungin puhallinpäivät peruttiin muutamaa päivää ennen tapahtuman alkua,
olisi meillä jo valmiina paljon päivien sisältöä, ja jos vain saataisiin hotelli ja kulttuurikeskus varattua, voisimme koettaa
järjestää puhallinpäivät vielä uudestaan. Rehtori Jussi Kauranen teki nopeat liikkeet, varasi tilat ja luotiin
ilmoittautumissivu sekä jo tuossa vaiheessa ehdittiin sopia Laivaston soittokunnan konsertista. Päivistä tulisi pieni
kokonaisuus, mutta ainakin tavattaisiin!
Miten käy?
Vasta tammikuussa 2021 päiviä varsinaisesti alettiin järjestellä tarkemmin. Aiemmin ei olisi kannattanut lähteä
suunnittelemaan, kun kävi aina vain selvemmäksi, että koronasta ei päästykään eroon ennen kevättä. Tammikuussa
alkoi olla selvää, että live-tapahtumaa ei voida järjestää ja että vaihtoehtoina olisi joko perua puhallinpäivät tai järjestää
ne etänä.
Teimme pohjustavaa kyselytyötä mahdollisten osallistujien ja näytteilleasettajien keskuudessa. Tulisitteko puhallinpäiville,
jos ne olisivat virtuaaliset? Olisi aika masentavaa, jos tekisimme ison valmistelutyön, ja tapahtumaan ei lopulta
osallistuttaisikaan. Alustava kysely rohkaisi meitä.
Erilaista luento-ohjelmaa pystyy kyllä etänä järjestämään, mutta kyllä musiikkiakin tarvittaisiin, muuten sisällöstä tulisi
puuduttava. Päätimme, että helmikuun alkupäivinä pitää olla varmuus siitä, että konsertit voidaan järjestää ja jos ne ovat
silloin vielä toteutettavissa, sitten viedään puhallinpäivät kokonaan verkkoon. Itseäni ohjasi vahva tahto: Puhallinpäiviä ei
peruta enää!
Yksi tiukka kysymys oli myös se, kuka voisi ottaa vastuulleen tapahtuman teknisen toteutuksen. Yhteistyökumppani löytyi
helposti ja läheltä: Kansalaisfoorumissa (jonka jäsenjärjestö Suomen Puhallinorkesteriliitto on, toim. huom.) oli paljon
kertynyttä kokemusta etätapahtumien järjestämisestä ja henkilökuntaa käytettävissä – ja me saimme Annamari
Martinviidan emännöimään tapahtumaa. Todellinen onnenpotku!
Paikoillanne, valmiit – ei sittenkään!
Helmikuun alussa näytti oikein hyvältä, Laivaston soittokunnan ja Crusell-viikon talvikonsertit etenivät suunnitellusti, ja
heidän puoleltaan tehtiin aktiivista järjestelytyötä striimattujen livekonserttien järjestämiseksi. Pian kuitenkin alkoi
tapahtua.
Ensin peruuntui Laivaston soittokunnan konsertti, ja vain pari viikkoa ennen h-hetkeä myös Crusell-talvikonsertti kävi
mahdottomaksi toteuttaa. Oltiin tilanteessa, jossa olisin perunut koko tapahtuman, jos olisin tiennyt helmikuun alussa,
mutta nyt oltiin jo niin pitkällä, että pakko oli jatkaa tapahtuman suunnittelua. Onneksi korvaava ohjelma saatiin kokoon
hyvin nopeasti. Kiitos siitä Puolustusvoimien sotilasmusiikki sekä Vaski Rescue, eli Aleksi Saraskari ja Visa Haarala!
Näin ei oikeasti tapahtumaa järjestetä!
Puhallinpäivien koko luento-ohjelma oli minulle tehty helpoksi ideoida ja koota. Muutama mehukas ajatustenvaihto
ohjelman sisällöstä käytiin Spol:n hallituksen ja rakkaiden kollegojen kesken. En tiedä, miten kauas kuului, kun palaset
loksahtelivat kohdilleen – melkein itsestään.
Kaikki esiintyjät olivat valmiina tulemaan, kun heitä pyydettiin. Ilmassa oli paljon jo kuolleeksikin julistettua talkoohenkeä
ja eräänlainen organisatorinen flow-tila. Ihanaa, että saimme kokea sen! Yleensä tapahtuman kuin tapahtuman järjestelyt
eivät mene näin.
Muutamia päiviä ennen puhallinpäiviä Annamari tsekkasi esiintyjien kanssa, että laitteet toimivat. Laadimme myös
yhdessä tapahtumalle käsikirjoituksen, jonka perusteella ohjelma läpivietiin. Annamarin ehdotuksesta puhalllinpäiville
luotiin muistiinpanoja varten Padlet-seinä ja osallistujia aktivoiva kysely.
Itse päivien toteuttaminen oli tarkan suunnittelutyön ansiosta helppoa, vaikkakin jännittävää. Onneksi kaikki sujui melkein
napakymppiin, päiville osallistui yli 40 puhallinmusiikkiaktiivia, ja he olivat tyytyväisiä tapahtumaan

Teksti: Minna Kajander
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Puhallinpäiviä ei peruta!
Näin virtuaaliset puhallinpäivät tehtiin:
Syyskuu 2020
Varattiin tilat, sopimukset esiintyjien kanssa.
Käynnistettiin ilmoittautuminen. (Kukaan ei ilmoittautunut.)
Tammikuu 2021
Taustatyötä puhallinpäivien kohtaloon liittyen.
Laskutuksen järjestäminen (Ei järjesty, joten tehdään mahdollisimman simppelisti.)
Helmikuu 2021
Päätös tapahtuman toteuttamisesta.
Peruttiin tilavaraukset.
Tekninen tuki löytyy ja sovitaan.
Ilmoittautuminen avautuu uudestaan.
Esiintyjien ja ohjelman kokoaminen, sopiminen.
Maaliskuu 2021
Ohjelman hiomista (peruutuksien paikkaus).
Zoom-harjoitukset hostien kesken.
Sopimuksia mm. live-striimauslupa.
Puhallinpäivien käsikirjoitus, Padlet-seinä ja kyselyt.
Somen päivittäminen ja aikatauluttaminen (ts. markkinointi)
Markkinointi musiikkioppilaitoksiin, rehtoreille, opettajille, harrastajille...
(Omat verkostot ja Spol apuna)
Tapahtumaan ilmoittaudutaan yllättävän myöhään, osa vasta tapahtuman aikana.
Osallistujille ja esiintyjille tervetulokirjeen laatiminen ohjeineen.
Tapahtuman aikana:
Ihmisiä tulee ja menee Zoomissa, heidän ohjaus ja opastaminen.
Viestiminen tapahtuman käytänteistä.
Tapahtuman päivittäminen someen ja Padlet-seinälle (osa itse, osa osallistujien toimesta).
Luentojen tallentaminen.
Palautteen kerääminen.
Tapahtuman jälkeen
Kiitokset esiintyjille ja osallistujille.
Teostoilmoitukset.
Tallenteiden poisto.
Palautteiden käsittely ja tapahtuman aikana syntyneiden ideoiden jatkokehittely.
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Puhallinpäivät toteutuivat sittenkin!
Vuosi sitten pettymys oli suuri, kun Valtakunnalliset puhallinpäivät jouduttiin olosuhteiden pakosta perumaan aivan
tapahtuman kynnyksellä – onhan puhallinväki aina kovin odottanut tätä vuosittaista yhteistä kohtaamispaikkaa. Tänäkin
vuonna tapahtuman järjestämisessä oli omat haasteensa, mutta puhallinpäivät toteutuivat sittenkin, vaikkakin
ennenkokemattomalla tavalla virtuaalisesti.
Puhallinpäivien toteutuminen on Minna Kajanderin ansiota, hän käytännössä lähes yksin kokosi lyhyessä ajassa
päivien ohjelman ja vastasi päivien emännöinnistä zoom-verkkoalustalla. Teknisenä apuna hänellä oli Annamari
Martinviita Opintokeskus Kansalaisfoorumista. Heidän molempien kokemuksia ja ajatuksia puhallinpäivien
järjestämisestä voi lukea tästä lehdestä samoin kuin Nestori Mäkelän lauantaipäivän avauspuheen ja Jukka
Vehmaksen kirjoituksen osallistujan näkökulmasta.
Monipuolista ohjelmaa verkon välityksellä
Perjantain alkajaisiksi saatiin esimakua kesän tulevista (ja toivottavasti toteutuvista!) tapahtumista, kun Crusell-viikon
ohjelma julkistettiin ja Hamina Tattoosta kuultiin vielä julkaisematonta ennakkotietoa tulevista konserteista ja muusta
tattoo-ohjelmasta.
Kansainvälistä väriä ohjelmaan saatiin, kun ensin Robert Ambrose esitteli heidän Yhdysvalloissa toteuttamaa koronaajan ohjelmistoprojektia otsikolla Creative Repertoire Initiative. (Mikäli tämä luento jäi kuulematta, Ambrosen kirjoituksen
samasta aiheesta nuottiesimerkkien kera voi lukea Puhallinorkesteri-lehden numerosta 1/2021 tai liiton facebookryhmässä 28.2.2021 olleesta julkaisusta, toim.huom.)
Amerikan kuulumisten jälkeen Tanja Carita Ikonen kertoi, minkälaista on puhallinmusiikin harjoittaminen ollut
pandemian aikana Norjassa. Saimme kuulla, kuinka norjalaiset puhallinkapellimestarit tukevat toisiaan kokoontumalla
säännöllisesti vaihtamaan ajatuksia ja ideoita. Tanjan viestin ydin oli: yksin ei tarvitse jaksaa, yhteistyö on voimaa.
Olennaista on olla läsnä orkesterilaisille, ja toiminnan fokus kannattaa siirtää siihen, mihin voidaan eli koulutuksellisiin
asioihin (olemattomien) konserttien ja kilpailujen sijaan. Hän myös soitatti puhallinpäivien osallistujia verkon välityksellä,
mikä toi mukavaa vaihtelua pelkkään ruudun tuijottamiseen.
Perjantain ohjelman päätteeksi ääneen pääsi Puolustusvoimien sotilasmusiikkisektori. Heidän osuudessaan kerrottiin
mm. varusmiessoittokunnan pääsykokeista ja Rakuunasoittokunnan juhlavuodesta sekä kuultiin soittokuntien tekemiä
musiikkitaltiointeja YouTube-videoina.
Lisää ohjelmaa lauantaina
Molempina päivinä ohjelmaan sisältyi eri kustantajien nuottiesittelyjä.
Kukin yhdeksän esittelijää oli saanut 20 minuuttia aikaa esitellä
nuottimateriaalejaan haluamallaan tavalla. Monella oli
esittelypuheensa tukena diaesitys, osa luotti puhetta enemmän
soivaan musiikkiin ennalta valmistettujen partituuri-/esittelyvideoiden
muodossa. Ohjelmistoesittelythän ovat kenties sitä perinteisintä
puhallinpäiväsisältöä, ja tällä kertaa niihin saatiin aivan uusia
toteutusmuotoja, joita varmaan voisi jatkossakin käyttää totutunlaisten
esittelykonserttien rinnalla tulevilla puhallinpäivillä.
Lauantain luennoista ensimmäiseksi Raine Ampuja kertoi
puhallinmusiikin värikkäistä vuosisadoista mielenkiintoisten
arkistolöytöjen höystämin kuvin ja ääninäyttein. Päivän toinen luento
käsitteli puolestaan työn mielekkyyttä ja mielettömyyttä etäaikana,
tähän aiheeseen johdattelivat Sanna Vuorinen ja Anni Jääskeläinen.
Muu puhallinpäiväohjelma taukosi hetkeksi iltapäivällä, kun Suomen
Puhallinorkesteriliitto piti vuosikokoustaan. Liiton vuosittain jakamat
tunnustukset, Vuoden Pinna ja Vuoden Puhallinorkesteri -palkinnot,
jaettiin päivän viimeisten ohjelmistoesittelyiden jälkeen, ja lisäksi
käännettiin ajatuksia jo ensi vuoden Jyväskylässä vietettäviin
puhallinpäiviin. Puhallinpäivät huipentuivat Vaski Rescuen (Visa
Haarala, trumpetti ja Aleksi Saraskari, tuuba) leppoisaan ja
hyväntuuliseen live-jukeboxkonserttiin.
Vaikka varmasti moni on saanut viime aikoina viettää aikaa
tietokoneruudun ääressä ja erilaisissa etäpalavereissa ihan
kyllästymiseen asti, virtuaaliset puhallinpäivät kokosi yli 40
osallistujaa. Selvästi oli eri puheenvuoroissa aistittavissa, että tälle
tapahtumalle oli tilausta nimenomaan siksi, että puhallinväki ympäri
Suomea kokee tärkeäksi saada tavata kollegoja ja ystäviä sekä
vaihtaa kuulumisia edes kerran vuodessa puhallinpäivillä. Osallistujat
olivat kiitollisia, että päiviä ei peruttu vaan voitiin kokea yhteisöllisyyttä
edes näin verkon välityksellä. Varmasti me kaikki odotamme jo innolla
ensi vuoden puhallinpäiviä ja toistemme tapaamista pitkästä aikaa
ihan livenä!
Teksti: Anu Koskinen
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Puhallinpäivät toteutuivat sittenkin!
Virtuaaliset Valtakunnalliset puhallinpäivät 19.–20.3.2021
OHJELMA:
Perjantai 19.3.
14:00 Puhallinpäivien avaus: Laitilan kaupunginjohtaja Lauri Kattelus.
Crusell-festivaalin ohjelman julkistaminen: toiminnanjohtaja Petri Hatakka
ja taiteellinen johtaja Olli Leppäniemi
14:30 Hamina Tattoo/Junior Tattoo: taiteellinen johtaja Lassi Ikäheimo
15:00 Nuottiesittelyjä: Fennica Gehrman, Pink Baton Productions, STM Music
16:00 Robert Ambrose: Creative Repertoire Initiative
17:00 Etänä, mutta lähellä. Luento Norjasta: Tanja Carita Ikonen
18:00–19.00 Puolustusvoimat/sotilasmusiikki – ajankohtaista.
Pasi-Heikki Mikkola, Marjo Riihimäki ja Juhani Valtasalmi.
Lauantai 20.3.
12:00 Puhallinpäivien avaus: sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä, Laitilan kaupunki
12:15 Raine Ampuja: Puhallinmusiikin värikkäät vuosisadat
13:00–14:00 Nuottiesittelyjä: Yhdessä pianolla, Edition Musact, Blosari
14:00 Suomen Puhallinorkesteriliiton kokous (jäsenille), muuten ohjelmassa tauko klo 15 asti.
15:30 Leading Tones Music: Melanie Brooks, Stephen Mitton, Mary Peterson, Hanna-Mari Lehtonen ja Jukka
Viitasaari.
16:00 Sanna Vuorinen ja Anni Jääskeläinen: Työn mielekkyys ja mielettömyys etäaikana – oma jaksaminen ja
yhteisön tuki.
17:00 Nuottiesittelyjä: SPOL ja 7ikko-kustannus
17:40 Vuoden Puhallinorkesteri ja Vuoden Pinna -palkintojen jako. Anu Koskinen, SPOL.
Tervetuloa puhallinpäiville Jyväskylään 2022. Sirpa Berg, Tiiu Tuominen.
18:30–19.30 Vaski Rescue Livejukebox: Puhallinpäivät 2021 Special. Visa Haarala ja Aleksi Saraskari.
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Kolme kokemusta puhallinpäivistä
Annamari Martinviita:
– Tulin mukaan puhallinpäiville auttamaan verkkototeutuksessa,
niin käytännön toimissa kuin osallisuuden tukemisessa.
Kansalaisfoorumin ”verkkokeijuna” käytin tiedonlähteenä ja
inspiraationa viimeaikaista kokemustani muista verkkoon
siirretyistä tapahtumista, mm. Oriveden
kansanmusiikkikursseilta. Minna Kajanderin kanssa yhdessä
viritimme suunnitellun ohjelman huippuunsa, juuri Zoomolosuhteita ajatellen.
Verkko-puhallinpäivien erityispiirre oli suuri esiintyjien määrä.
Verkkototeutuksissa tärkein huomioon otettava asia on aika,
joka vääjäämättä kuluu teknologialla pelatessa: linjoille
pääsemiset, ääniasetukset, ruutujaot ynnä muut nappaavat aina
minuutteja parhaastakin aikataulusta. Tätä ennakoiden sovimme
jokaisen esiintyjän kanssa soundcheck-ajan, jossa varmistettiin,
että ääni kuuluu ja esitys näkyy. Näin kaikki ohjelmanumerot
saatiin linjoille sujuvasti oikeaan aikaan, mukaan lukien
tapahtuman hieno huipennus, Vaski Rescue Livejukebox.
Zoom taipuu videokokouspalveluista parhaiten musiikkiesitysten
jakamiseen, ja upeasti kajahti myös Aleksi Saraskarin ja Visa
Haaralan riemukas show suorana osallistujien koteihin.
Puhallinpäivät 2021 verkossa oli kanssajärjestäjän
näkökulmasta varsin onnistunut kokonaisuus. Osallistujat
toivottavasti saivat myös kokemuksen siitä, että verkon kautta
voi luoda monenlaisia yhteyksiä ja toteuttaa monenlaista
toimintaa. Siinä Kansalaisfoorumi myös mielellään auttaa
jäsenjärjestöjään, ja otamme mielihyvin vastaan kiinnostavia
kurssi- ja tapahtumaideoita, joiden kehittämisessä voisimme
tavalla tai toisella auttaa.
Annamari Martinviita toimii Opintokeskus Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelijana Oulun aluetoimistolla.

Nestori Mäkelä:
Hyvät naiset ja herrat - Valtakunnallisten puhallinpäivien osallistujat!
Olen Nestori Mäkelä, virkaatekevä sivistystoimenjohtaja Laitilasta. Iloisena vastaanotin
kutsun tulla puhumaan avajaissanoja tähän lauantain puhallinpäiväohjelmaan. Itsekin
musiikinharrastajana pidän näitä tapahtumia entistä tärkeämpinä nyt kuin
normaaliarjessa – koskaan emme tuota liikaa tapahtumia aikana, jolloin
yhteisöllisyydelle ja arjen piristykselle todella on tarvetta.
Tervetuloa virtuaalisesti Vakka-Suomeen! Tiedän, että teitä osallistujia on ympäri
Suomen, joten aamuisesta lumihärmästä huolimatta meillä tänään kevät näyttää
vahvemmin jo merkkejään ja meren jääkansi taistelee väistymisestään. Kesä tulee!
Pahoittelut, että nojaan hieman tähän vallitsevaan aikaan, koska valitettavasti se on
läsnä tässäkin viikonlopussa ja samalla luo tapahtumallenne arvon, joka vain on
suurempi tällaisena aikana.
Annoin, tai ainakin yritin antaa taannoin paikallismediaan haastattelun, jossa pyydettiin nimenomaan lyhyttä lausuntoa
siitä, mitä korona-vuosi on tarkoittanut sivistystoimemme arjessa tämän kummallisen, vuoden mittaisen jakson aikana.
Koin tehtävän vaikeaksi. En siksi, etten tuntisi tapahtumia, toimia tai käänteitä, vaan koska en pysty ennustamaan
vaikutuksia, mitä tämä kummallinen aika meille todella tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa.
On selvää, että kaipaamme kontakteja, tapahtumia, vapaampaa liikkumista ja kaikkea sitä, mihin olemme tottuneet.
Viime vuoden puhallinpäivät jouduttiin Uudessakaupungissa valitettavasti perumaan, mikä oli silloin ja on nytkin täysin
ymmärrettävä ratkaisu.
Kuitenkin vuoden aikana olemme tottuneet keksimään keinoja toteuttaa meille itsellemme ja ympäröiville ihmisille
tärkeitä toimia ja tapahtumia, kuten nämäkin puhallinpäivät. Kyse ei ole rajoitusten porsaanreikien etsimisestä vaan siitä,
että keskitymme olennaiseen ja siihen, miten sitä välitämme palveluna, tapahtumana ja tunnelmana ympärillemme.
Tästä juuri on kysymys meidänkin tapahtumassa tänään – tahdosta järjestää sitä tärkeäksi koettua, vaikkakin hieman
erilaisella toteutusmallilla.
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Kolme kokemusta puhallinpäivistä
Kolikolla on aina kaksi puolta. Joskus se toki voi jäädä kyljelleenkin, mutta nyt kyse on mielestäni siitä, että kaikesta
poikkeuksellisesta on löydettävissä myös se positiivinenkin puoli. Laitilassa ja Vakka-Suomessa kulttuurityö on aktiivista
ja arvossaan. Esimerkkinä taannoisen Kustaa Hiekan kulttuuriviikon ohjelma puristettiin tiukentuvissa rajoituksissa
malliin, joka oli järjestettävissä terveysturvallisesti. Odotetut musiikkitapahtumat siirtyivät striimeiksi, mutta
yllätykseksemme ne keräsivät yleisön ja katselukerrat, joita emme olisi mitenkään, edes suuressakaan mittakaavassa
onnistuneet houkuttelemaan livetapahtumaan paikalle – saati niin laajalti Suomesta kuin nyt onnistuimme. Mielestäni
tästä on kyse myös näissä puhallinpäivissä – mahdollistetaan, toteutetaan ja jaamme iloa, elämyksiä ja kulttuuria
ympärillemme.
Eli voinkin todeta, että arvostus on suuri tällaiselle tapahtumalle, ja nyt se on tärkeämmässä roolissa kuin aikoihin.
Tätäkään verkkototeutusta ei sovi pohtia minkäänlaisena välttämättömyys- tai kuristettuna versiona. Tämä on
toteutusmalli, jolla kuitenkin kappaleen tärkeä melodia saadaan pidettyä kompissa mukana ja tämä kokonaisuus tuottaa
hyvää.
Kannan myös hieman huolta siitä, että kovilla rajoitustoimilla saattaa olla vaikutusta niin lasten ja nuorten kuin
aikuistenkin vapaa-ajan käyttäytymiseen ja valintoihin. Tässä tapauksessa kyse on siitä, miten luomme
houkuttelevuuden ja jatkuvuuden takauksen tulevaan.
Vakka-Suomessa toimii useita opistovetoisia puhallinorkestereita. Nämä kattavat kaikki ikäluokat ja toimivat jatkumona
harrastamiselle ja musiikkikulttuurin luomiselle. Kuluneen vuoden mittaan kaikki toteutusmallit tälle harrastamiselle on
koeteltu. Tämä on tärkeää ja voinkin vain todeta: harrastajat, henkilökunta, perheet ja ympäröivät ihmiset – kaikki
olemme mainiosti sopeutuvaisia ja kekseliäitä. Musiikkityö kantaa kyllä hedelmän ympärillämme, kaikesta huolimatta.
Älkää siis antako soinnin heiketä, päinvastoin!
Toivotan omasta puolestani Teidät tervetulleiksi tähän lauantaipäivän mielenkiintoiseen ohjelmaan. Kiitos järjestäjille ja
ennen kaikkea teille osallistujille. Viettäkää antoisa päivä tärkeän aiheen parissa!
(Nestori Mäkelän pitämä avauspuhe puhallinpäivien lauantain ohjelman aluksi, toim. huom.)

Jukka Vehmas:
– Utelias kun olen, päätin lähteä mukaan Valtakunnallisille
puhallinpäiville. Lähdin mukaan kuuntelijana. Lähdin mukaan,
koska järjestäjänä oli Vakka-Suomen musiikkiopisto. Joku
tuokio jäi kokematta päällekkäisen toiminnan takia. Tämä oli
minulle uusi kokemus: astuin sisään uuteen porukkaan ja
tilanteeseen. Etätoimintaan olen vähitellen tottunut, vaikka se
on aika etäällä omalta mukavuusalueeltani – parempi sekin
kuin harrastuksen lamaantuminen. Koolla ollut
nelikymmenhenkinen porukka näytti tuntevan toisensa; itselle
sopi hyvin sivusta seuraaminen.
Viime syksynä tuli 53 vuotta siitä, kun istahdin Laitilan
soittokunnan trumpettien riviin. Väliin on mahtunut myös
hauska rupeama Sohon Torvien turkulaisporukassa.
Puhallinpäivien ohjelma oli koostettu monipuoliseksi. Itsekin
torvisoiton historiaa harrastavana kuuntelin erityisellä
mielenkiinnolla Raine Ampujan esitystä. Kaikessa toiminnassa
on hyvä tietää, mistä on lähdetty liikkeelle, millaista kehitys on
vuosikymmenten mittaan ollut ja mitä kenties vanhasta on
jäljellä. Puhallinmusiikki
on aina taipunut moneen tarkoitukseen ja yhdistänyt eri
ikäpolvia sekä erilaisia ammattiryhmiä.
Kuten hyvin voi arvata, näillä vuosikymmenillä – ja tässä
maailmanajassa – moni vanha asia tuntuu hyvältä ja
turvalliselta. Kehittyvä harrastus ei kuitenkaan voi jäädä
polkemaan paikoilleen. Kuultiin uusia sävellyksiä, todellista
luovan toiminnan satoa. Musiikkiopistot kouluttavat nuoria
puhaltajia, joiden rinnalla vanhemmatkin harrastajat
huonompina prima vista -soittajina pääsevät käsiksi nykyajan
sävelkieleen. Se on terveellistä vaihtelua
melodianrakastajasukupolvelle.
Minna Kajander veti iloisesti koko tapahtuman. Kokeneena
musiikkikasvattajana hän ansaitsee täysin pistein Vuoden
Pinna -palkinnon.
Kotiseutuneuvos Jukka Vehmas Laitilasta.
Kuva: Jani-Petri Vallamo
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On olemassa ihmisiä, jotka tekevät kaikenlaista
toiminnanjohtajan töistä rehtorin hommiin, tuottajan ja
tiedottajan hommista muusikon ja pedagogin töihin,
sovittavat ja säveltävät orkesterille ja vielä kapellimestaroivat kaiken muun ohella. Matkalle mahtuu monta
hyvää ihmistä elämän eri vaiheisiin. Avoin mieli,
kiinnostus musiikin kaikkiin puoliin ja suuri tahto oppia
ovat tehneet Minna Kajanderista monipuolisen musiikin
ammattilaisen.
Joensuussa se alkoi
Joka tiistai klo 18.00–20.00 Joensuun puhallinorkesterin
harjoituksiin pääsy oli elämys. 13-vuotias Minna pääsi
soittamaan pääosin aikuisten kanssa vuoden 1989
orkesterin 25-vuotisjuhlakonserttiin. Konsertin johti
Raimo Maaranen, ja ohjelmisto oli mahtavaa
soitettavaa. Junioriorkesteritoimintaa ei juuri tuohon
aikaan vielä ollut. Joensuun puhallinorkesteri kuitenkin
toimi hyvin järjestäytyneesti ja tarjosi kaikenikäisille
soittajille sopivaa toimintaa. Orkesterin periaate oli myös,
että jokaiselle keikalle lähdetään parhaassa
mahdollisessa iskussa.
Kiinnostus orkesterin johtamista kohtaan syttyi myös jo
Joensuussa. Oppi-isänä oli Juha Tiensuu. Jossain
vaiheessa Minna ja Juha jakoivat Joensuun
puhallinorkesteri kapellimestariuden. Juha oli Minnalle
kannustava mentori, joka ei tyrmännyt nuoren ideoita
vaan tuki ja kannusti, vaikka ideat eivät aina niin
nerokkaita olleetkaan. – Sain jo nuorena vahvan mallin
pedagogina olemisesta. Musiikissahan ei ole ehdotonta
oikeaa ja väärää tapaa tehdä. On useita
mahdollisuuksia, jotka voivat kuulostaa hyvältä. Täytyy
vaan toteuttaa se valittu tapa suurella pieteetillä, Minna
pohtii.
Opinnot veivät Helsinkiin ja Taideyliopistoon. Vuonna 2004 Minna siirtyi Pielisen-Karjalan
musiikkiopiston rehtoriksi Lieksaan. Siellä johdettavaksi tuli Lieksan
nuorisopuhallinorkesteri.
– Tästä Vuoden Pinna -tunnustuspalkinnosta puolet kuuluu Erkki Eskeliselle. Erkin
elämänmyönteinen asenne tarttui, ja uusien ideoiden visiointi yhdessä oli hedelmällistä,
Minna kertoo.
Länsimurteen opettelu alkoi
Vuonna 2016 Minnan matka jatkui Turkuun. Turun musiikkiopiston ja konservatorion
sekä Vakka-Suomen musiikkiopiston junnubändit ovat saaneet nauttia Minnan
kokemuksesta ja osaamisesta orkesterinjohtajana. – Olen saanut kaiken
kapellimestariopin kesäkursseilta ja erilaisilta viikonloppuleireiltä. On hienoa seurata uuden
puhallinkapellimestaripolven nousua Taideyliopiston koulutuksen myötä, hän toteaa.
Orkesteri osana yhteisöä
Pienellä paikkakunnalla orkesterin on helpompi juurtua yhteisöön ja olla osana ihmisten arkea ja juhlaa. Kaikki tuntevat
toisensa, ja puhallinorkesteri kuuluu ja näkyy kaikissa tilaisuuksissa. – On koko orkesterin asia pitää yhteyttä
iympäröivään yhteisöön ja hakea näin orkesterille näkyvyyttä ja tukijoita. Soittoharjoituksissa käyminen on vain osa
kokonaisuutta puhallinorkesteritoiminnassa. Vaikka soittaminen ei ole se ihan ykkösjuttu, löytyy taustajoukoista
monenmoista tehtävää vaikka bussikuskina, mainosten tekijänä, kahvion pitäjänä tai nuotiston hoitajana. Orkesterit
tarvitsevat vahvat tukijoukot, Minna Kajander tietää.
Kukaan missään ei myöskään pysty tekemään yksin hyvää orkesterityötä. Koko työyhteisön, esimiehen ja kollegojen tuki
on ehdottoman tärkeää. Työn kuormituksen jakaminen puhallinkollegion kesken on musiikkioppilaitoksessa suuri
vahvuus. – Joskus on suuri apu siitäkin, että puoliso Petri Junna on ammattimuusikko ja kapellimestari. Keittiöpöydän
ääressä voi pohtia ääneen vaikka sovittamiseen liittyvää pulmaa tai mitenköhän johtaisin tuon paikan. Ja pöydän toiselta
puolelta tulee rakentava näkökulma tai ratkaisuehdotus asiaan kuin asiaan, Minna kertoo.
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Minna ja Laitilan soittokunta
Lieksan vaskiviikko for ever
Kun Minna oli 15-vuotias, Lieksan Vaskiviikon big band -kesäkurssi aloitti katkeamattoman ketjun kesätoimintaa. – Olen
ollut Lieksan vaskiviikoilla kurssilaisena, talkoolaisena, kilpailuvastaavana, konserttikävijänä ja yhden vuoden
toiminnanjohtajanakin. Lieksaa odotan edelleen joka vuosi kesän kohokohtana. Nykyään kuulun myös Crusell-viikon
hallitukseen. Puhallinmusiikki, puhallinkamarimusiikki ja koulutustoiminta elävät kaksi vahvaa kesäviikkoa Suomessa
Lieksassa ja Uudessakaupungissa.

Puhallinorkesteri oppimisympäristönä
Puhallinorkesteri on nuorelle mahtava kasvuympäristö. Harjoitukset ja konsertit ovat viikon kohokohtia, ja harrastuksen
ympärille syntyy tiivis kaveriporukka. – Koen puhallinorkesteritoiminnan olleen minulle erinomainen johtajakoulutus.
Erilaisiin tilanteisiin reagoiminen, ihmisten johtaminen yksilöinä ja yhteisönä sekä erilaisuudesta oppiminen ovat
puhallinorkesteritoiminnasta tulleita ominaisuuksia, jotka ovat auttaneet minua musiikkiopiston rehtorin työssä. Orkesteri
on niin monipuolinen oppimisympäristö, että sen hyödyntäminen pitäisi nostaa suurempaan asemaan lasten ja nuorten
elämässä, Minna toteaa ja jatkaa: – Kaikkea orkesteritoiminnassa opittua voi hyödyntää laajasti työelämän erilaisissa
kiemuroissa ja tosi monissa ammateissa. Soittamiseen kannattaa panostaa aina!
Teksti: Sirpa Berg
Kuvat: Kari Penttinen

Vuoden Pinna -tunnustuspalkinto myönnetään harrastemusiikin parissa työskentelevälle orkesterinjohtajalle, joka palkinnon
saadessaan toimii aktiivisesti orkesterintyön parissa.
Vuoden 2021 tunnustuspalkinnon saaja Minna Kajander on varsinainen musiikin moniottelija. Hänelle puhallinmusiikki
on sydämen asia ja sen hän on tuonut omalla pedagogisella toiminnallaan esille eri työtehtävissään, kun hän on toiminut
monipuolisella urallaan niin vaskisoitinten opettajana, kapellimestarina, rehtorina kuin toiminnanjohtajanakin. Kaikilla
asuinpaikkakunnillaan hän on toiminut aktiivisesti ja innovatiivisesti puhallinorkesterien kapellimestarina sekä on
kehittänyt niille uusia toimintatapoja ja yhteistyökumppaneita.
Oman paikkakunnan lisäksi tämän vuoden palkittavalla on ollut näkökulmaa yhtälailla myös valtakunnalliseen ja
kansainväliseen puhallinmusiikkiin. Median ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen on Minnalle tärkeää. Toimiessaan
Suomen Puhallinorkesteriliiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana hän on tuonut liiton toimintaan tuoreita ja
perusteltuja näkökulmia erityisesti liiton toiminnan kehittämiseen sekä tehnyt paljon lehtijuttuja.
Minna Kajander on ollut lisäksi järjestämässä monia puhallintapahtumia, kuten Valtakunnallisia puhallinpäiviä,
Ruskatrööttää ja Lieksan Vaskiviikkoja.
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Vuoden Puhallinorkesteri
2020:
Vuoden Puhallinorkesteri
2020: Helsingin poliisisoittokunta
Helsingin poliisisoittokunta

Vuosi 2020 muutti poliisisoittokunnan suunnitelmat. Vuodesta tuli hyppy tuntemattomaan: kaikki upeat
vuosisuunnitelmat ja visiot olivatkin yhtäkkiä merkityksettömiä, ja toiminta piti miettiä kokonaan uudelleen. Kun
soittotoimintaa ei koko orkesterin voimin voitu keväällä jatkaa, syntyi ajatus videosarjasta lapsille. Videoita
tehtiin lopulta kahdeksan, joista jokaisessa on oma teemansa: muun muassa hätänumero 112, pyöräily
liikenteessä, roskaaminen ja kiusaamisen ehkäiseminen. Videot ovat nähtävissä Helsingin poliisisoittokunnan
YouTube-kanavalla.
Kuinka tehdään video
Videoiden tuotantoprosessi oli mielenkiintoinen. – Meillä ei ollut mitään tietoa eikä osaamista tällaisen projektin
tekemiseen, kertoo poliisisoittokunnan ylikapellimestari Sami Ruusuvuori. – Helsingin poliisilta saatiin käyttöön yksi
videokamera. Lisää löytyi soittajilta. Sopivia valoja ei alkuun ollut, ja taustakin näytti varsin karulta. Kävin ostamassa
Ikeasta lakanoita, joiden avulla sitä saatiin muokattua asiallisempaan suuntaan, hän jatkaa.
– Teimme käsikirjoitukset, ohjaukset, näyttelemisen, kuvaamisen, leikkaamisen ja editoinnin itse kymmenen hengen
porukalla. Apulaiskapellimestari Heikki Elolla ja rumpali Miri Miettisellä oli kokemusta studiotyöstä. Joukosta löytyi
hämmästyttävän monipuolista osaamista, jota jakamalla ja yhdessä tekemällä projekti lähti etenemään vauhdikkaasti,
ylikapellimestari iloitsee.
– Lähtökohtana oli etsiä videoihin esikoululaisille ja alakouluikäisille tärkeitä, muun muassa turvallisuuteen liittyviä
teemoja. Niiden esiin tuomisessa meitä auttoi Poliisileijona, jonka seikkailut jatkuivat sarjan kaikissa osissa. Samalla
esittelimme myös orkesterin soittimia. Sarjaa tehtiin innostuneesti, ja lopputulos tuntuu onnistuneelta. Videot tavoittivat
jopa 200 000 katsojaa, joten löysimme kohderyhmämme erinomaisesti. Työ ei todellakaan mennyt hukkaan, vaikka
kiireessä kasaan laitettu projekti kävikin voimille, summaa silminnähden tyytyväisen oloinen Ruusuvuori.
Joululevy Snow Angels
Kesällä orkesteri pääsi levyttämään joululevyn. Levyn solisteina ovat upeat laulajat Helena Juntunen ja Mika
Pohjonen. Orkesteria johti ylikapellimestari Ruusuvuori ja taiteellisena tuottajana toimi Heikki Elo.
– Orkesterimme on onnellisessa asemassa, koska riveissämme soittaa Timo Forsström, joka säveltää ja sovittaa
korkeatasoisesti juuri meille räätälöityä musiikkia, kertoo Ruusuvuori ja jatkaa: – Forsström vastaa mm. levyn
nimikappaleesta Snow Angels. Upeita sovituksia levylle tekivät omista riveistämme myös Heikki Elo ja saksofonistimme
Heikki Summanen. Yksi levyn kohokohdista on Randon Alan Bassin joulusatu Jouluaattoyö (The Night before
Christmas), jossa kertojan osuuden vaikuttavasti esittää Helena Juntunen.
Levy on Alba Recordsin levityksessä.
Virtuaalisesti
Kesän jälkeen alkoi videoitujen konserttien aika. Kaikkien aikojen ensimmäinen virtuaalinen Poliisin päivä toteutettiin
lauantaina 29.8.2020. Verkkolähetyksessä esiteltiin poliisin toimintaa kattavasti, ja poliisisoittokunta vastasi kaikille
avoimen viihdekonsertin tuottamisesta. Konsertin solisteina olivat Paula Koivuniemi, Suvi Teräsniska ja Mikael Saari.
Videotaltiointeja jatkettiin syksyllä, teoksina mm. Timo Alakotilan Konsertto viululle ja sinfoniselle puhallinorkesterille
solistina Eeva Oksala sekä Alexander Arutjunjanin Trumpettikonsertto solistina legendaarinen Jouko Harjanne.
Suomalaista puhallinmusiikkia taltioitiin videoille myös kansainvälistä levitystä varten FinnBand ry:n puhallinmusiikin
esittelysarjaan.
Vuosi on ollut erikoinen ja koetellut ihmisten rajoja monella tapaa. Toiset ovat jaksaneet hyvin, mutta osa henkilöstöstä
on kokenut myös uupumuksen hetkiä. – Striimattu konsertti ja videotallennus ovat työmäärältään moninkertaisia
verrattuna perinteiseen yleisökonserttiin. Aikaa valmisteluihin ja tuotannon viimeistelyyn kuluu uskomaton määrä.
Olemme kuitenkin todella onnellisia siitä, että olemme hieman pakonkin edessä löytäneet uusia tapoja tavoittaa
yleisömme sekä siitä, että kaikki olemme saaneet olla töissä koko vuoden. Se on suuri asia koko orkesterin soittajistolle,
kuvailee Ruusuvuori poikkeuksellisen vuoden tunnelmia.
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Tulevaisuuden visio
Poliisisoittokunnan soittajista osa tekee puolet työajastaan poliisi- tai toimistotyötä, kun taas muut soittajat ovat osaaikaisissa muusikon viroissa. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on saada kaikille 100-prosenttinen työaika, joka
käytettäisiin vain soittotyöhön. Näin saataisiin nostettua yhä enemmän sinfonisen puhallinorkesterin profiilia ja tehtyä
nykyistä enemmän valtakunnallisesti ennalta ehkäisevää poliisin työtä valistuskonserttien muodossa.
Soittokunnan historiaa tutkiessa näkyy vastaavanlaisia visioita kansainvälisen tason orkesterista. – 1970-luvulla Jorma
Svanströmin johtajakaudella orkesterin koko kasvoi ja taiteellinen taso nousi. Svanström pääsi Yhdysvaltoihin
tutustumaan sotilassoittokuntiin, erityisesti 222-miehisen United States Army Bandin organisaatioon,
harjoitusmenetelmiin ja ohjelmistoon. Hän tulikin tunnetuksi rohkeana kokeilijana. Konserteissa soittajisto oli sijoiteltuna
ympäri salia koko tilaa hyödyntäen, paraateissa soittokunnan etunenässä kulkivat naisrumpalit valkoisine saappaineen,
ja soittokunnan ohjelmaan kuului myös kuviomarssia, Ruusuvuori kertoo.
Uutta musiikkia
Poliisisoittokunta toteutti viime vuonna myös yhteistyöprojektin Sibelius-Akatemian sävellysluokan kanssa.
Sävellysopiskelijat tekivät teoksia sinfoniselle puhallinorkesterille – moni elämänsä ensimmäisen – ja poliisisoittokunta
esitti teokset videolle akatemian puhallinkapellimestariopiskelijoiden johdolla. Projektissa nähtiin, kuinka uusia
mielenkiintoisia säveltäjiä kasvaa koko ajan. Mutta kuinka uudet puhallinteokset saataisiin leviämään maailmalle?
– Orkesterit, oppilaitokset ja eri yhdistykset voisivat esimerkiksi tehdä yhteistilauksia uusista teoksista, kuten
Yhdysvalloissa usein toimitaan. Näin kustannukset eivät olisi yhdelle orkesterille liian suuret, ja teos saisi heti useamman
esityksen, Ruusuvuori pohtii. – Harmi kyllä, säveltäjät ovat usein myös melko kehnoja markkinoimaan teoksiaan.
Lähtökohtana pitäisi olla, että teokset ovat kustannettuja, niitä voisi ostaa jostain ja niistä täytyisi löytyä verkosta
laadukas taltiointi. Yritämme osaltamme auttaa tässä säveltäjiä ja kustantajia taltioimalla säännöllisesti suomalaista
sinfonista puhallinmusiikkia, hän toteaa.
– Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu on tilannut järjestelmällisesti konserton jokaiselle puhallinorkesterin instrumentille.
Kuuntelin juuri heidän tilaamansa Kalevi Ahon Konserton trumpetille ja sinfoniselle puhallinorkesterille, kerrassaan upea
teos. Sarjassa on muitakin kansainvälisen tason sävellyksiä, joita ei kuitenkaan ole kustannettu, eivätkä ne näin ole
päässeet leviämään, Sami Ruusuvuori harmittelee.
Opintovapaalla
Ruusuvuori on tällä hetkellä opintovapaalla ja viimeistelee orkesterinjohdon jatko-opintoja Taideyliopisto SibeliusAkatemian DocMus-tohtorikoulussa. Tutkimuksen aiheena on sinfoninen puhallinorkesteri ja sille sävelletty
eurooppalainen ohjelmisto. Näissä merkeissä Ruusuvuori on vieraillut paljon ympäri Eurooppaa keräämässä materiaalia
ja tutustumassa puhallinkulttuuriin. Hän kertoo muutaman esimerkin: – Taso monessa maassa on todella korkea.
Euroopan parhaimmat bändit löytyvät Belgiasta, Portugalista ja Espanjasta, missä puhallinorkesterit ovat usein yli 100
soittajan kokoonpanoja. Valenciassa parhaimmilla puhallinorkestereilla on omat konserttisalit, harjoitustilat ja baarit.
Orkesterit ovat kuin urheilujoukkueita kiihkeine kannattajineen. Myös japanilaiset puhallinorkesterit edustavat maailman
parhaimmistoa. Puhallinorkestereiden nykysuosiosta Japanissa kertoo se, että siellä järjestetään maailman suurin
musiikkikilpailu, johon osallistuu jopa 800 000 soittajaa yli 14 000 orkesterista.
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Lisää puhallinorkesteritoimintaa
– Miten saisimme meilläkin puhallinorkesteritoiminnan laajenemaan, on kysymys, jota moni meistä pohtii. Olen
huomannut, että monessa maassa toiminta rakentuu yhteissoiton ympärille eikä niinkään yksityisopetuksen, kuten
edelleen suuressa osassa musiikkiopistojamme. Kuka jaksaisi vuosi tolkulla heitellä yksistään koreja ilman pelikavereita?
Miten sitten lapset ja nuoret saataisiin innostumaan soittamisesta? Kokemukseni mukaan kaikki lähtee hyvästä,
motivoituneesta, koulutetusta toiminnan vetäjästä. Meille pitäisi kouluttaa paljon lisää Kankareita, Lumpeita, Ulmasia,
Jämsiä, Ikosia ja Lehtomäkiä. Soittoharrastus pitäisi mielestäni järjestää Australian ja Yhdysvaltojen tavoin osana
koulupäivää, joka voisi olla pidempi, kuten se on iltapäiväkerhoon osallistuvilla 1–2 -luokkalaisilla, Ruusuvuori miettii ja
jatkaa: – Harrastustoimintaan tulisi Norjan tavoin saada vanhemmat mukaan, aivan kuten urheilussa. Vanhemmat
voisivat osallistua talouden, esiintymisten, matkojen käytännönjärjestelyiden, nuottien kopionnin ynnä muiden juoksevien
asioiden hoitamiseen. Meillähän kapellimestari yrittää tehdä tämän kaiken itse, ja saa parhaimmassa tapauksessa yhden
valmistavan tunnin korvaukseksi työstä.
Lisää julkisuutta puhallinmusiikille
Monitasoista yhteistyötä ja näkyvyyttä tulisi myös suunnitella yhdessä koko puhallinväen kesken. – Toimintaa tukemaan
voitaisiin luoda orkestereiden omien konserttien lisäksi kaksi isompaa vuotuista tapahtumaa, kuten Norjassa on tehty.
Keväisin toukokuussa olisi Helsingissä sambakarnevaalien tapainen paraati, johon puhallinorkesterit ympäri Suomea
osallistuisivat. Paraatin hyviä puolia on, ettei haittaa, vaikkei soittotaito olisikaan vielä kovin pitkällä, siihen mahtuisivat
osallistumaan kaikki halukkaat puhallinorkesterit, ja se olisi näyttävä tapahtuma, jota olisi seuraamassa tuhannet ihmiset.
Toisena tapahtumana olisi syyskaudella toteutettava puhallinorkesterikilpailu. Näin toiminnalla olisi säännöllinen rakenne
ja tapahtumat, joihin tähdätä ja jota varten kehittyä, kuten torviseitsikoilla laulu- ja soittojuhlat olivat 1900-luvun
taitteessa” Ruusuvuori visioi.
Teksti: Sirpa Berg, kuva: Mika Turunen

Helsingin poliisisoittokunta
•

43 muusikosta koostuva sinfoninen puhallinorkesteri, ylikapellimestarina Sami Ruusuvuori

•

perustettiin vuonna 1947 edistämään poliisin ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta

•

soittokunnan kapellimestareina ovat olleet mm. Georg Malmstén, Arthur Fuhrmann, Petri
Juutilainen ja Esko Heikkinen

•

edustaa poliisia musiikin välityksellä eri tapahtumissa niin valtakunnallisesti kuin
kansainvälisestikin ja on tunnettu erityisesti monipuolisuudestaan

•

konserttisoittokunnan lisäksi useita pienkokoonpanoja kuten Nallekopla ja Leijonapartio

•

vuosittain yli sata valistuskonserttia ympäri Suomea eri-ikäisille lapsille ja nuorille mm.
otsikoilla Kutsu poliisi 112 ja Pidä huolta! Konserttien teemoina mm. liikennekasvatus,
kiusaaminen, päihteet ja sosiaalinen media.

•

konsertoi säännöllisesti koko Suomen alueella ja on konsertoinut myös mm. Ruotsissa,
Venäjällä, Virossa, Latviassa, Puolassa, Saksassa ja Ranskassa

•

tehnyt useita levytyksiä ja kantaesityksiä

•

soittokunnan esittämä Tuu mun mukaan (säv. ja san. Onni Lonka) voitti Lasten Oman
Radion Vuoden lastenlaulu 2020 -palkinnon

Kotisivut: www.poliisisoittokunta.fi
Facebook: www.facebook.com/poliisisoittokunta
Instagram: https://www.instagram.com/helsinginpoliisisoittokunta
YouTube: https://www.youtube.com/Helsinginpoliisisoittokunta
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Vuoden Puhallinorkesteri 2020: Helsingin poliisisoittokunta
Vuoden Puhallinorkesteri 2020, palkintoperusteet:
Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:n jakama Vuoden Puhallinorkesteri -tunnustus myönnetään aina
edellisen vuoden toiminnan perusteella. Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen, ja käytännössä
kaikkien harrastajapuhallinorkestereiden toiminta vaikeutui suuresti tai keskeytyi kokonaan
pandemian vuoksi. Tästä syystä tällä kertaa myös päätös on poikkeuksellinen.
Poikkeuksellinen sikäli, että tunnustuksen saaja, Helsingin poliisisoittokunta, ei ole edellisinä
vuosina palkittujen tapainen tyypillinen harrastajaorkesteri, vaikka sen soittajat tekevät työkseen
muutakin kuin soittavat. Kuten monet muutkin orkesterit, on tämäkin tehnyt viime vuonna livekonserttien sijaan konserttistriimauksia sekä niiden lisäksi myös äänilevyn, mutta sinällään nämä
striimaukset tai levynteko eivät olleet mitenkään ratkaisevia – Vuoden puhallinorkesteri
-tunnustustahan ei jaeta taiteellisista ansioista.
Merkittävämpää oli, että poliisisoittokunta on toiminnallaan edistänyt tietoisuutta puhallinorkesterimusiikista
monipuolisesti: se on ohjannut nuoria säveltäjiä puhallinmusiikin saloihin yhteistyössä Sibelius-Akatemian kanssa,
äänittänyt eri puhallinkustantajien promomateriaalia, jolla edistetään suomalaisen puhallinmusiikin tunnettavuutta
maailmalla, ja kun soittokunta voitti viime syksynä Vuoden lastenlaulu -kilpailun, puhallinmusiikki tuli näkyväksi aivan
uusissa ympyröissä, mikä on koko puhallinmusiikkialalle tärkeää pr:ää. Poliisisoittokunta soittaa paljon konsertteja
lapsille ja nuorille, ja muun tekemänsä valistustyön ohella on tärkeää, että lapset ja nuoret näkevät ja kuulevat
nimenomaan puhallinmusiikkia, jota he eivät
välttämättä muuten kuulisi.
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Kevään uusia tuulia – konsertista musiikkijulkaisuksi

Kevään uusia tuulia – konsertista musiikkijulkaisuksi
Kuluvana keväänä musisointi suomalaisissa sotilassoittokunnissa on ollut rauhallisen seesteistä. Pääpaino
esiintymisissä on ollut striimatuissa konserteissa ja some-julkaisuja varten tehdyissä musiikkiesityksissä.
Pinnan alla on kuitenkin tehty paljon suunnittelutyötä ja keksitty uudenlaisia tapoja päästä soittamaan ja
tuottamaan iloa yleisölle. Laivaston soittokunnan yksi kevään suurimpia ponnistuksia oli huhtikuussa toteutettu
äänitys- ja kuvausprojekti, jota varten tehtiin työtä monen kuukauden ajan.
Musiikkijulkaisuilla Viihdettä ja unelmia sekä Merten taakse ja takaisin on normaaleja konsertteja erikoisempi tarina.
Konsertit oli alunperin suunniteltu osaksi Aurajoki-konserttisarjaa ja esitettäviksi Merivoimien esikunnan vuosipäivänä
sekä Arctic Lock -sotaharjoituksen yhteydessä livenä. Pandemian takia oltiin tilanteessa, jossa konsertit oltaisiin joko
peruttu tai sitten oli keksittävä jotakin uutta. Pohdinnan jälkeen päädyttiin ratkaisuun, jossa konsertit toteutettaisiin
kahtena lyhyempänä musiikkijulkaisuna, äänen ja videon yhdistelmänä. Tällaista ei ole ennen Puolustusvoimissa tehty.
Koska konsertit julkaistaisiin tallenteina, muodostui ensimmäiseksi haasteeksi musiikin ja kuvan yhdistäminen siten, että
lopputulos olisi mielekästä katsottavaa. Apua palkattiin turkulaiselta Rabbit Visuals -yritykseltä, jonka kanssa käytiin läpi,
minkälaista kuvaa videojulkaisuun halutaan. Tarkoituksena oli saada aikaan kokonaisuus, jossa musiikki, käsikirjoitus,
ulkokuvaukset ja studiokuvaukset nivoutuisivat yhteen. Pelkästään julkaisuun tuleva videomateriaali oli siis todella iso
projekti itsessään.
Musiikin tallentaminen on paljon monimutkaisempaa kuin live-konsertin taltioiminen, varsinkin kun on soitettava
koronarajoitusten puitteissa. Konserttitallenteen teko muistuttaa itseasiassa enemmän levyn tekoa. Konserttien
kappaleet jouduttiin kokoontumisrajoitusten vuoksi äänittämään soitinryhmä kerrallaan, jolloin paikalla oli vain murto-osa
koko orkesterista samaan aikaan. Konserttien äänitys siis rakennettiin kerros kerrokselta. Ääni oli editoitava jokaisen
äänityksen jälkeen siten, että käyttöön otettiin vain parhaat otot ja mahdolliset virheet korjattiin. Tämä tekninen
editointityö vei paljon aikaa. Ajatuksena siis oli, että seuraavalle ryhmälle on nauhoitus, jonka päälle on helppo soittaa
oma osuus.
Äänitystilanteessa soittajat kuulivat edellisen ryhmän soiton sekä tempoa pitävän klikkiraidan kuulokkeista. Soittajat
soittivat oman osansa tämän päälle. Keskittyminen ei saanut herpaantua, ja yksikin virhe saattoi pilata koko oton.
Samoja pätkiä saatettiin joutua ottamaan monta kertaa uudestaan, kunnes lopputulos on tyydyttävä. Tämä oli vaativaa ja
vei paljon aikaa. Kokonaisuus kuullaan vasta viimeisten äänitysten jälkeen. Äänityksestä vastasi Janne Siniketo.
Pursimies Aki Riihimäki äänitti rumpusetin yhdessä muun kompin kanssa. Komppi kuuli äänitettäessä klikin lisäksi vain
toisensa, koska puhaltimet ja laulu äänitettiin vasta kompin jälkeen. Tällöin oli tärkeää tuntea hyvin äänitettävien
kappaleiden rakenne ja luonne.
– Kompin ja kapellimestarin täytyi pitää huoli siitä, ettei komppiryhmä soita ikään kuin ”liikaa”, vaan tilaa täytyi jättää
myös myöhemmin äänitettäville soittimille, sanoo Riihimäki.
Äänityksen kapellimestareina toimivat musiikkikomentajakapteeni Juha Ketola ja musiikkikapteenil-uutnantti Tero
Haikala. Haikalan mukaan tallenteen teko on haastavaa myös kapellimestarille: – Tempo täytyy olla jokaisessa otossa
sama, ja kuulokkeista kuuluu tempoa lyövä klikkiraita, johon ei ole tottunut. Myös hidastukset ja nopeutukset tempossa
tuottavat haastetta. Esimerkiksi, kun kappaleen lopussa tempo hidastuu, on se joka kerta tehtävä täsmälleen samalla
tavalla jokaiselle ryhmälle. Vaikka äänitykset tehdäänkin pienissä ryhmissä, on johdettava niin kuin johtaisi koko
orkesteria. Tämä johtuu siitä, että koska äänityksen aikana myös kuvataan, et voi tietää mitä ottoja käytetään
lopullisessa tallenteessa. Todella haastavaa ja aikaa vievää myös kapellimestarille.
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Kevään uusia tuulia – konsertista musiikkijulkaisuksi
Musiikkijulkaisuissa esiintyvät laulajat ovat Iina Mutikainen, joka on tämän
vuoden YleX Läpimurtoartisti laulajanimellä Aina, ja Eeppi Ursin, joka on
esiintynyt muun muassa Club for Fiven riveissä. Molemmat ovat olleet mukana
vaikuttamassa kappalevalintoihin ja konserttien yleisilmeeseen. Lauluihin tilattiin
uudet sovitukset, minkä takia kappaleet kuulostavat hieman erilaisilta kuin
alkuperäiset. Kun laulajat vielä pääsevät tuomaan omaa persoonallisuuttaan
esille, on lopputulos vaikuttava.

Iina Mutikainen

Onnistuneen musiikkijulkaisun takana on eri toimijoiden saumaton yhteistyö.
Projektiin osallistui Puolustusvoimien palkatun henkilöstön lisäksi osaavia
varusmiehiä, jotka hoitivat valokuvauksen ja lavastuksen sekä olivat mukana
äänityksen toteutuksessa. Alan ammattitaitoa haettiin ulkopuoliselta yritykseltä,
sillä projektin laajuuden ja monimutkaisuuden takia soittokunnan omat resurssit
eivät olisi yksinään riittäneet editointi-, äänitys- ja suunnittelutyöhön.
– On hienoa, että myös korona-aikana on mahdollista toteuttaa laajempia
projekteja ja nähdä, miten yhteistyö toimii eri alojen toimijoiden välillä.
Varusmiehenä on mahtava päästä mukaan tällaisiin projekteihin. Uutta oppia
tulee valtavasti lisää joka päivä, ja samalla saa arvokasta kokemusta media- ja
viestintäalasta, josta on varmasti hyötyä myös varusmiespalveluksen jälkeen,
kertoo soittokunnassa viestintävarusmiehenä toimiva upseerikokelas Axel Falck.
Eeppi Ursin

Musiikkijulkaisun tekeminen on monimutkaista ja aikaa vievää.
Jokaiselle löytyy uutta opittavaa. Videotuotanto mahdollistaa
kuitenkin paljon enemmän kuin pelkän äänitteen julkaisun tai
konsertin järjestämisen virtuaalisesti. Laivaston soittokunta
haluaakin olla etulinjassa kokeilemassa uusia tapoja tehdä
musiikkia ja kulttuurielämyksiä kaikille suomalaisille.
Tulevaisuudessa verkkokonsertit ja erilaiset musiikkijulkaisut
tulevat todennäköisesti nousemaan tavallisten konserttien rinnalle,
vaikka mikään niistä ei tule korvaamaan vuorovaikutteista livekonserttia. Nämä vaihtoehtoiset tavat kuunnella ja katsella
musiikkiesityksiä avaavat mahdollisuuden kuunnella konserttia
vaikkapa toisella puolen maapalloa!

Teksti: Axel Falck
Tekstin muokkaus: Aki Riihimäki,
Johanna Lenander
Kuvat: Janne Siniketo
ja Puolustusvoimat / Joona Häkkinen
Julkaisut YouTubessa:
Viihdettä ja unelmia
10.5.2021
Merten taakse ja takaisin
heinäkuu/2021

Tero Haikala, Juha Ketola, Janne Siniketo ja komppi
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Rakuunasoittokunta
juhlii 100-vuotista
Rakuunasoittokunta juhlii 100-vuotista taivaltaan Lappeenrannassa
taivaltaan Lappeenrannassa

Rakuunasoittokunta viettää vuonna 2021 juhlavuottaan. Tulee kuluneeksi 100 vuotta, kun Lappeenrantaan perustettiin
Ratsuväkiprikaati ja sen yhteyteen soittokunta. Soittokunta nimettiin tuolloin Ratsuväkiprikaatin soittokunnaksi, mutta jo
1944 nimeksi tuli Uudenmaan Rakuunarykmentin soittokunta. Vuonna 1952 soittokunta sai nimekseen Lappeenrannan
varuskuntasoittokunta, ja nykyinen nimi Rakuunasoittokunta otettiin käyttöön 1990.
Sotilasmusiikkia on Lappeenrannassa ollut toki jo ennen vuotta 1921, perustettiinhan tänne autonomian aikana 1890
Suomen Rakuunarykmentin soittokunta. Se ehti toimia vuoteen 1901, jolloin rykmentti lakkautettiin.
Juhlintaa poikkeusoloissa
Juhlavuoden runsasta konserttitarjontaa suunniteltaessa ei ollut vielä tietoa keskuudessamme olevasta sairaudesta, joka
pysäytti normaalin toiminnan monilla elämän alueilla musiikkielämä mukaan lukien. Ajatuksena oli, että aloittaisimme
juhlimisen heti vuoden alusta yhdessä uuden kapellimestarimme, musiikkimajuri Tomi Väisäsen ja lappeenrantalaisten
ja rantasalmelaisten nuorten puhallinsoittajien kanssa Aqua Quiz -musavisakonsertilla. Kevät on ollut hyvin
poikkeuksellinen. Suunnitellut konsertit on jouduttu perumaan, siirretty verkkoon tai vuodella eteenpäin.
Tilanne on antanut ajattelemisen aihetta. Se on pakottanut meidät uusien ideoiden kehittelyyn ja toimintamme
uudenlaiseen suunnitteluun. Muutoksia suunnitelmiin on tullut lyhyellä paloajalla. Positiivisia näkökohtiakin löytyy. Tilanne
on luonut uusia mahdollisuuksia ja nykyaikaisia keinoja tuottaa musiikkia yleisölle, ja erityisesti pienyhtyetoiminta on
aktivoitunut. Puupuhallinkokoonpanot, vaskiyhtye, -seitsikko, -kvintetti ja erilaiset sekakokoonpanot ovat keikkailleet
ahkerasti niin livenä kuin virtuaalisesti. Yleensäkin kaikki Puolustusvoimien tilaisuudet ja muu konserttitoiminta on tehty
tänä keväänä normaalia pienemmillä kokoonpanoilla.
Soittokunta on julkaissut useita videotallenteita YouTube-kanavallaan. Se kannattaakin ottaa seurantaan
@Rakuunasoittokunta! Talvisodan päättymisen muistolle suunniteltu Sota luo laulunsa -konsertti toteutettiin
videotallenteena, joka julkaistiin 13.3.2021. Myös Puolustusvoimat julkaisi konsertista kappaleen omilla sosiaalisen
median kanavillaan. Solistimme Mari Palo ja Ville Rusanen olivat konsertissa innolla mukana, toihan konserttitoiminta
vaihtelua meidän kaikkien korona-arkeen. Kaartin soittokunnan tiloissa ja avustuksella taltioidut musiikkineuvos Seppo
Hovin juonnot saivat kuulijan erinomaisesti mukaan talvisodan aikakauden musiikin tunnelmaan ja ajan henkeen.
Rakuunasoittokunnalla on onni, että omasta henkilöstöstä löytyy videoiden tekijöitä ja ideoijia. Suurin osa
musiikkivideoistamme on lyömäsoitinten äänenjohtajan Leo Myllyksen käsialaa. Hän on tehnyt ahkerasti töitä
pitkäaikaisen harrastuksensa kuvaamisen ja editoinnin parissa.
Juhlavuonna soittokunta julkaisee kuukausittain henkilöstöesittelyvideon. Sektioittain toteutetuilla videoilla haluamme
esitellä seuraajillemme Rakuunasoittokunnan henkilöstöä ja sektioiden osaamista. Lisäksi kouluille on tehty
virtuaalivierailuita, joissa eri sektiot ovat esitelleet soittimia ja Rakuunasoittokuntaa. Kiitosta saaneiden esittelyjen
suunnittelusta ovat vastanneet äänenjohtajat. Myös tiedottajamme Anni Tahvanaisen ideamoottori oli korvaamaton
suunnittelutyössä.
Kevään osalta moni asia siirtyi ensi vuodelle, esimerkiksi Aqua Quiz -musavisakonsertti. Lasten kanssa on aina hauska
työskennellä. Toivotaan, että yhteistyötä alueen musiikkioppilaitosten kanssa voidaan jälleen jatkaa.
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Rakuunasoittokunta juhlii 100-vuotista taivaltaan Lappeenrannassa
Vartioparaatit ja Hamina Tattoo 2021
Hurmahousuinen Rakuunasoittokunta tekee elokuussa vartioparaatin ja MilEspa konsertin Helsingissä. Juhlavuonna
tuodaan vahvasti esille ratsuväen perinteitä. Tämän takeena vartioparaatissa on soittokunnan lisäksi Rakuunakillan
ratsuosasto, joka tuo paraatiin tuulahduksen historian havinaa. Ratsuosasto osallistuu myös vuoden 2021 Hamina Tattoo
-tapahtumaan osana Rakuunasoittokunnan kuviomarssia tuoden esitykseen näyttävyyttä. Kiitokset jo tässä vaiheessa
heille erinomaisesta yhteistyöstä! (Hamina Tattoo 2021 on jouduttu pandemiatilanteen vuoksi perumaan tämän artikkelin
kirjoittamisen jälkeen, toim.huom.)
Rakuunasoittokunnan toiminnan yhtenä kohokohtana pitää mainita myös 4.6.2021 Puolustusvoimain lippujuhlanpäivän
YLE:llä televisioitava konsertti. Konsertin solisteina ovat Laura Närhi, Reino Nordin ja Jarkko Ahola.
Juhlakonsertit ja historiikki
Juhlavuosi huipentuu Rakuunasoittokunta 100 -juhlakonserttikiertueeseen. Konserttien juontajana toimii musiikkineuvos
Seppo Hovi, ja solisteina ovat Angelika Klas ja Hannu Lehtonen. Kiertue aloitetaan 11.9.2021 Tampereelta. Samaan
aikaan siellä järjestetään myös Ratsuväkipäivät, jonka yhteyteen konsertti sopii mainiosti. Kiertueen muut konsertit ovat
Haminassa, Joensuussa sekä Mikkelissä, ja se huipentuu 26.11.2021 Lappeenrannassa pidettävään päätöskonserttiin.
Vuoden aikana julkaistaan myös FT Kari Laitisen kirjoittama Rakuunasoittokunnan 100-vuotishistoriikki ja säveltäjä
Jukka-Pekka Lehdolta tilattu ratsuväkiaiheinen sävellys, joka saa kantaesityksensä 11.9. Tampereen konsertissa.
Modernissa teoksessa kuullaan kaikuja ratsuväen historiasta.
Kohti tulevaisuutta
Soittokunnan konsertit ja esiintymiset ovat osa maanpuolustustyötä, ja niillä luodaan positiivista kuvaa
Puolustusvoimista. Erityisesti esiintymiset veteraanien tilaisuuksissa ovat olleet soittokunnalle kunnia-asia. Maavoimien
soittokunta Rakuunasoittokunta elää kuitenkin ajassa perinteitä kunnioittaen. Eri musiikkityylit ovat olleet mukana
erilaisten musiikillisten virtausten mukana ja yleisöjen toimiessa moottorina. Soittokunnan konsertit ovat pidettyjä, ja
yleisö on ottanut soittokunnan omakseen.
Soittokunta on tehnyt ja tekee tulevaisuudessakin tiivistä yhteistyötä alueen muiden musiikin parissa toimivien yhteisöjen
kanssa. Yhteistyö esimerkiksi Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa on jatkunut jo vuosikymmenten ajan. Myös
suomalaiset huippuartistit tulevat mielellään Rakuunasoittokunnan solistiksi.
Soittokunnan tulevaisuus näyttää valoisalta. Toimivat työskentelytilat, yleisön tuki ja osaavat muusikot antavat hyvät
puitteen toiminnan jatkumiseen vireänä tulevaisuudessakin. Näillä eväillä on hyvä jatkaa uudelle vuosisadalle!

Teksti: Riku Huhtasalo, musiikkimajuri, Rakuunasoittokunnan päällikkökapellimestari
Kuvat: Puolustuvoimat / Rakuunasoittokunnan arkisto
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Rakuunasoittokunnan 100-vuotiset vaiheet

Ratsuväkiprikaatin soittokunnan harjoitukset HRR:n ruokalassa 1924

Rakuunasoittokunnan 100-vuotiset vaiheet
Maasotakoulun yhteydessä toimivan Rakuunasoittokunnan juuret ulottuvat Suomen itsenäisyyden alkuvuosina
perustettuun Ratsuväkiprikaatin soittokuntaan. Vuonna 2021 soittokunnan perustamisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta.
Ratsuväkiprikaatin soittokunta syntyi vuonna 1921, kun Uudenmaan rakuunarykmentin ja Hämeen ratsurykmentin
soittokunnat yhdistettiin ja sijoitettiin Lappeenrantaan. Soittokunnan kapellimestariksi valittiin Hämeen ratsurykmentin
kapellimestari August Huttunen, josta tuli myöhemmin Puolustusvoimien ylikapellimestari.
Soittokunta on perustamisestaan lähtien ollut sijoitettuna Lappeenrantaan, jossa se on vastannut niin varuskunnan kuin
kaupunginkin lukuisista musiikkiesityksistä. Kenraali Linderin soittokunnalle lahjoittamat patarummut ja fanfaaritrumpetit
toivat alkuaikojen ratsastavan soittokunnan esityksiin näyttävän sävyn, ja ne korostivat ratsuväen perinteitä.
Sotien aikana soittokunta oli jalkautettu, eli se ei enää toiminut ratsastavana soittokuntana, vaan esiintyi aina seisten tai
tuolilla istuen. Varsinkin jatkosodan aikana se kiersi soittotehtävissä eri puolilla rintamaa ja muualla Suomessa. Sodan
loppuvaiheissa se joutui lähtemään rintamalta niin kiireesti, että suurin osa sen soittimista ja nuoteista jouduttiin
jättämään Äänislinnaan. Osa soittimista jäi sille tielle, mutta onneksi arvokas nuotisto saatiin myöhemmin takaisin.
Lappeenrantaan soittokunta palasi marraskuussa 1944. Tuolloin sen nimeksi vaihtui Uudenmaan rakuunarykmentin
soittokunta, ja samalla se sai taas käyttöönsä ratsuhevoset.
Toiminta ratsastavana soittokuntana päättyi lopullisesti vuonna 1947, kun Uudenmaan rakuunarykmentti jalkautettiin.
Soittokunta esiintyi viimeisen kerran ratsain kesällä 1947 Lasten päivien juhlassa Helsingissä. Tämän jälkeen
soittokunnan kokoonpanoa alettiin vähitellen kehittää ratsuväen torvisoittokunnasta muiden soittokuntien kaltaiseksi
puhallinorkesteriksi.
Yksi ikimuistoinen tapaus soittokunnan historiassa oli, kun se vuonna 1952 osallistui Helsingin olympialaisiin kuuden
muun sotilassoittokunnan kanssa. Samana vuonna soittokunnan nimi oli vaihtunut Lappeenrannan
varuskuntasoittokunnaksi, ja sen soittajat olivat saaneet uudet sotilassoittajan tunnukset, siniset kauluslaatat ja
olkamerkeiksi lyyrat.
Soittokunnan vahvuus oli pitkään vakiintunut samaksi: kapellimestari, 14 soittajaa ja vaihteleva määrä soitto-oppilaita.
1980-luvun alussa soitto-oppilaiden koulutus lopetettiin sotilassoittokunnissa, ja koulutus alettiin keskittää
sotilasmusiikkikouluun. Lappeenrannan varuskuntasoittokunnan viimeinen soitto-oppilas valmistui vuonna 1982. Tämän
jälkeen soittokuntaa vahvistettiin soittotaitoisilla varusmiehillä, joista monet olivat jo valmiita tai tulevia
ammattimuusikoita.
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1980-luvun lopussa alkoi liikkua puheita sotilassoittokuntien määrän vähentämisistä, eikä Lappeenrannan
soittokuntakaan näiltä suunnitelmilta säästynyt. Soittokunta vältti ensimmäisen lakkautusaallon vuonna 1990, ja samalla
sen nimi muutettiin Rakuunasoittokunnaksi. Jo tätä ennen soittokunta oli alkanut uudelleen profiloitua ratsuväen
soittokuntana. Se oli muun muassa vuonna 1987 ottanut käyttöön Lappeenrannan kaupungin tuella valmistetut uudet
esiintymisasut, vuoden 1922 malliset rakuunapuvut.
Myöhemmin 1990-luvulla soittokunnan lakkauttaminen oli uudelleen esillä parikin kertaa, mutta näistäkin aina selvittiin.
Lopullisesti soittokunnan olemassaololle saatiin varmuus, kun se vuonna 2014 aloitti toimintansa yhtenä
puolustusvoimauudistuksessa säilyneistä viidestä ammattisoittokunnasta. Samalla sen vahvuutta kasvatettiin 34
henkilöön ja toimintaedellytyksiä muutenkin parannettiin.
Rakuunasoittokunta on ollut näkyvästi esillä Lappeenrannan ja koko toiminta-alueensa musiikkielämässä. Sen 100vuotiseen historiaan mahtuu monenlaisia vaiheita, joita ollaan nyt kokoamassa juhlavuonna julkaistavaan
historiateokseen. Kirjaan on kerätty tietoja muun muassa sota-arkiston asiakirjoista ja sanomalehdistä. Soittokunnan
vaiheista viimeisen puolen vuosisadan ajalta on saatu myös paljon muistitietoa. Valitettavasti enää ei ole jäljellä yhtään
ratsastavassa soittokunnassa palvellutta soittajaa, joten omakohtaisia kokemuksia tuosta ajasta on hyvin vähän
saatavissa. Onneksi muutamat soittokunnan perinteistä kiinnostuneet aktiivit ovat ymmärtäneet ottaa talteen myös
aikaisempien soittajapolvien tarinoita soittokunnan varhaisemmista vaiheista.

Teksti: FT Kari Laitinen,
Rakuunasoittokunnan historiikin kirjoittaja
Kuvat: Lappeenrannan museot / Finna
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Suomen Puhallinorkesteriliiton kysely orkesterien soittajille huhtikuussa 2021
Mikä on yhteismusisoinnin merkitys soittajalle, yksilölle ja oppimiselle? Tämä oli kyselymme pääkysymys. Kysymykseen
haettiin vastauksia erilaisilla alakysymyksillä oppimisesta, toimivista käytänteistä, toimimattomista käytänteistä, toiveista
ja ajatuksista, minkälaista olisi elää ilman orkesterisoittoa. Kyselyllä haettiin myös sanoitusta kulttuuriselle hyvinvoinnille,
mikä jää usein epämääräiseksi kliseeksi, kun puhutaan yhteismusisoinnista.
Vastauksia tuli kattavasti Lappia ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Etelä-Suomen läänissä on ylivoimaisesti eniten
jäsenorkestereitamme. Länsi-Suomen lääni on taas laaja alue. Se selittää suuren vastausprosentin näiltä alueilta.
Vastauksia tuli kahden viikon aikana yhteensä 358 kappaletta.

Vastaajien ikähaarukka oli alle 10-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin. Vastausprosentit eri ikäryhmissä vastaavat hyvin
ennakkokäsitystä, jonka mukaan 19–40 -vuotiaita puhallinorkestereiden soittajia ja tälle ikäryhmälle suunnattuja
orkestereita on maassamme vähiten meidän jäsenistössämme. Alle 10-vuotiaiden vastausten määrä yllätti positiivisesti.
Nuoria ja innostuneita soittajia on edelleen olemassa.

Pitää poissa pahanteosta ja tolkuton polte yhteissoittamiseen!
Miksi soitan puhallinorkesterissa -kysymyksen vastausten viisi teemaa olivat lähes kaikissa vastauksissa jollakin tavalla
mukana: yhteisöllisyys, oppiminen, musiikki itseisarvona, irtiotto arjesta ja esiintymisen riemu. Puhallinorkesteri on
parhaimmillaan oma perhe, jossa yhteenkuuluvuuden tunne ja ryhmähenki siivittävät kokemaan jotakin, mitä yksin
soittaessa ei koskaan voi saavuttaa.
”Musiikki on minulle aina ollut erittäin tärkeätä. Ei kuitenkaan tule soiteltua yksin, jos ei kuulu johonkin
ryhmään. Motivaatio harjoitella on tuolloin aivan toinen. Yhteissoitto on vaan niin upeata, omasta
orkesterista tulee myös kuin toinen perhe.”
”Ystävät; parempia ystäviä ei saa kuin musiikin harrastajista.”
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Oppimisen ja kehittymisen osa-alueina koettiin tärkeimmiksi yleissivistyksen kasvaminen, instrumentin hallinnan
kehittyminen, oman roolin hahmottaminen ja uusien teosten oppiminen. Vastaajien mukaan orkesterisoitto parasta
lääkettä aivoille.
”Itsensä kehittäminen sekä uuden taidon oppiminen. Opit vastuuta ja saat ystäviä. Itseilmaisu-, tulkintaja abstrakti ajattelukyky kehittyy.”
Musiikki itsessään koetaan suurena orkesterisoiton motivaattorina, intohimona.
”Koskaan ei ole niin huonoa päivää etteikö sitä saisi paremmaksi soittamalla.”
Laaja-alainen musiikin harrastaminen on hyvä työelämän vastapaino. Orkesterisoitto on henkireikä, joka tarjoaa sekä
lapsille että aikuisille omaa aikaa samanhenkisten ihmisten seurassa. Esiintyminen ja yleisön palaute koettiin vahvaksi
puhallinorkesterisoiton innostuksen antajaksi.
Perheen ja kavereiden tuki tuli taas lähes kaikissa nuorten vastauksissa vahvasti esiin. Musiikkiluokat mainittiin myös
useammassa vastauksessa vahvana tekijänä yhteissoiton aloittamisessa ja harrastuksen jatkumisessa.
”Rentoudun soittaessa ja saan sekä henkisesti että fyysisesti hyvän olon. Puhallinsoittimesta saan myös
fyysistä tunnetta kroppaan. Ajan viettäminen saman henkisten ihmisten seurassa on ilo ja jos onnistuu
hankalassa stemmassa, siitä saatu ilo siivittää viikon arkisissa vastoinkäymisissäkin eteenpäin. Se on
elämäntapa, josta en halua luopua, ennen kuin ikääntyminen/terveys pakottaa jättämään harrastuksen.”
Soittaminen puhallinorkesterissa on tehnyt minusta itsevarmemman ja luotettavamman henkilön
Miten puhallinorkesterissa soittaminen on muuttanut sinua? Tähän kysymykseen tuli muutama en tiedä -vastaus ja
ainoastaan yksi vastaus, jossa soittaja koki olevansa ahdistunut ja stressaantunut soittamiseen liittyvien paineiden
vuoksi. Soittajana kehittyminen, itsevarmuus, kärsivällisyys, kehittyminen esiintyjänä ja ihmisenä sekä tiimityöskentelyn
oppiminen olivat yleisimmät vastaukset. Toisten kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja eri sukupolvien yhteistyö
koettiin maailmankuvaa laajentavaksi kokemukseksi.
”Hyvä ympäristö toimia yhdessä hyvin erilaisten ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa on rikkaus,
josta on paljon hyötyä muussa elämässä.”
Erilaisten musiikkityylien tuntemus, oman musiikkimaun kehittyminen sekä kiinnostuksen herääminen taiteisiin yleensä
koettiin hyvin voimakkaina puhallinorkesteritoiminnan tuomina henkilökohtaisen kasvun paikkoina. Muusikoiden ja
etenkin puhallinsoittajien arvostuksen omassa arvokartassa koettiin nousseen ihan uudelle tasolle. Myös kyky kuunnella
ja erotella musiikin ja soittajien laatua koettiin kehittyneen oman soittoharrastuksen myötä.
”Avartanut näkemystä erilaisesta musiikista, erilaisista kollegoista ja nostanut puhallinmusiikin ja
-orkesterien arvostusta vs. sinfoniaorkesterit, joista minulla on runsaasti kokemusta myös
ammattitasolla.”
”Arvostan entistä enemmän muita soittajia, kuuntelen eri tavalla puhallinsoittimia kuin ennen.”
Myös intonaation kuuntelu, balanssin ymmärtäminen, rytmiikan kehittyminen ja soolo–tutti -osuuksien erottelu sekä
niiden toteuttaminen koettiin suuriksi kehittymisen kohteiksi. Ystävällinen ilmapiiri, vahvoista persoonallisuuksista
huolimatta, koettiin suureksi voimavarojen antajaksi ja ihmisenä ja soittajana kasvamisen tukemisen muodoksi.
”Paras palaute on ystävällinen sana soittokaverilta – käsittämätöntä miten se kannustaa.”
Pääsee kotoa pois, tapaa soittokavereita, murheet haihtuu
Top 3: mikä on sinulle kaikkein mieluisinta puhallinorkesterissa soittamisessa? Säännölliset harjoitukset ja tutun porukan
kanssa uusien haasteiden ratkominen matkalla kohti konsertteja ja esiintymismatkoja olivat ylivoimaisesti suurin
mielihyvän tuoja vastauksissa.
”Yhdessä soittamisen ilo, hyvä yhteishenki ja huumori, oikein asetetut taiteelliset ja tekniset tavoitteet,
vierailevien johtajien välityksellä kiva kurkistusikkuna erilaisten ammattimuusikoiden työskentelyyn.”
Kilpailut ja konserttimatkat koettiin hyvin tärkeiksi. Pienet palkitsemiset, pizzajuhlat tai joku yhteinen retki tuovat
soittoharjoitusten lomaan paljon iloa orkesterilaisille. Myös onnistumiset, jotka ylittävät orkesterin normaalin tason,
tuntuvat jääneen mieleen erityisen mieluisina kokemuksina.
”Kyllä siitä joka viikkoisesta soitosta (silloin kun niitä oli) jäi hyvä maku suuhun koko viikoksi.
Harjoitusmatkat tehdään kimpassa ja on kiva päivittää kuulumiset kaverien kanssa matkalla mennen
tullen. Uudet teokset ja niiden tuomat haasteet on aina yhtä kivoja. Etenkin siinä vaiheessa kun soitto
alkaa sujua vaikka alunperin nuotti näytti liian haastavalta!”
”Kapu, kaverit ja musa”
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Yhteistyö, omien stemmojen harjoittelun merkitys, vireen kuuntelu ja kapellimestarin seuraaminen
Yllä oleva väliotsikko voisi olla vaikka musiikkiopiston orkesterisoiton taitotaulun arvioinnin osia. Se on kuitenkin yhden
kyselyyn vastanneen soittajan vastaus kysymykseen, mitä olet oppinut puhallinorkesterissa. Tästä ja monesta muusta
vastauksesta voi jokainen pedagogi ja kapellimestari olla ylpeä. Virityksen oppiminen ja puhallinsoitinten erilaisuuden
tiedostaminen sekä toisten kuunteleminen ovat myös vahvoina opittujen asioiden listalla.
”Hyvinkin erilaisten persoonallisuuksien kuunteleminen. Yhteiseen tavoitteeseen pyrkiminen. Opin
jatkuvasti muiden soittajien itsensä likoon laittamisesta, heidän musikaalisuudestaan ja tavastaan tulkita
musiikkia. On kiehtovaa tuoda oma panoksensa tähän kokonaisuuteen.”
Orkesterikurin noudattaminen tuo järjestelmällisyyttä ja tehoa harjoituksiin. Myöskin diplomaattisten taitojen kehittyminen
ja puhuminen vain omalla vuorolla oli opittujen asioiden listalla. Nuotinlukutaito on kehittynyt orkesterissa kuten myös
erilaisten rytmien hallinta, tempossa soittaminen, balanssi ja harmoniantaju. Lähes kaikki instrumentin hallintaan liittyvät
asiat löytyvät tämän kysymyksen vastauksista.
”Kuuntelemaan virettä ja sointuja muutenkin. Sen, että on tärkeää, että jokainen osallistuu eli orkesteri
on yhteispeliä tai muuten lopputulos ei ole yhtä hyvä. Musiikin toimiessa yhdistävänä tekijänä muihin on
helpompi tutustua, vaikka soitin olisi eri.”
Välillä edetään hitaasti, kun joku sählää
Turhautumista harjoituksissa soittajille aiheuttaa kapellimestarin huonosti suunniteltu ajankäyttö ja soittokaverit, jotka
eivät ole harjoitelleet omia stemmojaan. Myös poissaolot harjoituksista koetaan rasittavana orkesterin kehitykselle.
”Harrastajaorkestereissa tuntuu olevan usein niin, että liian helposti jätetään esim. harjoituksia väliin.
Mielestäni tiimityö vaatii, että ollaan mukana täysillä!”
Kansalaisopistojen piirissä lyhyt toiminta-aika rajoittaa orkesterien toimintaa. Myös musiikkiopistoissa kausi on elokuun
puolivälistä toukokuun loppuun rajoittaen esiintymisiä. Tapahtumat, joissa pääsee konsertoimaan, ovat pääasiassa
kesäisin. Tilaongelmat rajoittavat harjoittelua: tiloja ei ole, niitä ei saa käyttää tai tilavuokrat ovat kohtuuttoman suuria.
”Ainainen rahapula, rahan kerjääminen kaupungilta ja kaikki talouden pyörittämiseen liittyvä. Kunnon
harjoituspaikkojen vähyys ja byrokratia niitä etsiessä.”
Viestintää kannattaa kehittää, ja ohjelmistosuunnitteluun kannattaa ottaa ainakin joissain produktioissa soittajat mukaan.
Mahdollisuuksien mukaan roudaukset ja muu välttämätön yhteisten asioiden hoito tulisi jakaa tasapuolisesti kaikkien
soittajien kesken.
”Ärsyttävää on se, jos toiset soittajat eivät pidä huolta nuoteistaan (tai aikatauluista jne.)”
Ryhmäyttämiseen kannattaa panostaa. On tärkeää, että orkesterissa on turvallinen ja kaverillinen ilmapiiri. Välillä käy
niin, että soittajien kemiat ja vaatimustasot eivät kohtaa orkesterissa.
”Joskus joukkoon eksyy joku "ryppyotsainen". Ei kyllä viihdy pitkään.”
Kunpa saisimme uusia, nuoria soittajia lisää tämän upean harrastuksen pariin!
Miten musiikkiopistot ja kansalaisopistot voisivat kehittää toimintaansa niin, että lapset ja nuoret innostuisivat
puhallinorkesterissa soittamisesta? Kehittämisideoita oli esimerkiksi lisätä puhallintapahtumia ja orkesterien välistä
yhteistyötä eri paikkakunnilla. Myös naapurimaiden kanssa yhteistyö olisi kehittämisen kohde.
”Haluaisin lisätä tietoisuutta puhallinorkesteritoiminnasta. Saada siitä jälleen suosittu harrastus.”
Sektioharjoitukset ja jaetut harjoitukset kehittäisivät vastaajien mukaan orkesterin soittoa. Myös uutta ohjelmistoa
toivottiin potkimaan yhteissoittoa uusille urille. Pienyhtyeet; kvartetit ja kvintetit toisivat instrumentin hallintaan lisää
osaamista.
”Jokaisen olisi hyvä soittaa pienyhtyeissä ja imeä oikeanlainen fraseeraus ja dynamiikan käyttö.”
Paremmat harjoitus- ja konserttisalit sekä parempi rahoitus kehittäisivät orkestereita. Myös nuorille aikuisharrastajille
toivottiin lisää orkestereita ympäri maan. Soittajien itsensä ja päättäjien kunnissa, kaupungeissa ja valtion tasolla
toivotaan ymmärtävän puhallinorkesterin palvelutehtävä yleisölle ja koko yhteisölle. Monilla paikkakunnilla on kadonnut
yhteys juhlien ja tapahtumien järjestäjien ja puhallinorkestereiden välillä.
Iso osa vastaajista oli tyytyväinen oman orkesterinsa toimintaan, eikä nähnyt mitään muutostarpeita.
”Enpä juuri mitään. Kaikki orkesterit ovat omalla tavallaan persoonallisia, eri henkisiä ja toimivia
yhteisöjä.”
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Oppia soittamaan paremmin ja oppia improvisoimaan
Kyselyn vastausten mukaan improvisaatioon liittyvää koulutusta haluttaisiin paljon. Vastauksissa toivottiin sekä
tyylinmukaisen improvisaation harjoittelua että improvisaation laajempaa käsittelyä itseilmaisun välineenä. Lisää
oppimista vastaajat halusivat myös sekä orkesterin johtamisesta että kyvystä seurata kapellimestaria ja sitä kautta oppia
ymmärtämään musiikkia paremmin.
”Harjoituksissa pitäisi olla aina työn alla jotain haastavaa. Vaikka muutoin soittaisimme tuttuja nuotteja,
haastetta pitäisi kuitenkin olla.”
Kokonaisvaltainen soittajana kehittyminen oli näiden teemojen jälkeen kolmantena suurena linjana. Musiikin teorian
osaamisen kehittäminen ja nuotinluvun paraneminen koettiin hyviksi oppimisen kohteiksi. Musiikin erilaisia tyylisuuntia
toivottiin opittavan tulevaisuudessa lattareista klassiseen ja kaikkea siltä väliltä. Myös jonkun toisen soittimen haltuun
ottaminen kuului monen vastaajan tulevaisuuden oppimishaaveisiin. Vastaajat kokivat myös, että oman instrumentin
kaikkien ilmaisumahdollisuuksien opettelu on jo elämänmittainen reissu.
”Soittamaan erilaisia musiikkityylejä omalla soittimellani erilaisten kokoonpanojen kanssa. Oppia kuinka
monimuotoinen oma soitin on.”
Säveltäminen ja sovittaminen omalle orkesterille tai pienemmälle kokoonpanolle kiinnosti monia. Useissa vastauksissa
korostui myös avoimen ja oppivaisen mielen merkitys. Oppia voi monia asioita myös tiedostamatta erityisesti, mitä on
parhaillaan oppimassa, kun aistit ovat avoimina ja mieli positiivisena.
”Koetan pitää mieleni avoimena uudelle.”

Harjoittelemalla kaikki kappaleet konserttijärjestyksessä päivittäin ainakin parin viikon ajan, jotta tiedän,
paljonko voimavaroja tarvitsen konsertin läpi soittamiseen
Harjoittelun ja levon vuorottelu sekä pitkä keskittyminen ja rauhoittuminen ennen konserttia koettiin hyväksi keinoksi
valmistautua esitykseen. Samoin huolellinen suunnittelu kulkemisista konserttipaikalle ja pois kuului hyvään
valmistautumiseen. Soittimen kunnon tarkistaminen, nuottien esitysjärjestykseen laittaminen ja vaatteiden huoltaminen
ovat myös tärkeitä rituaaleja hyvän konserttikokemuksen saavuttamiseksi. Myös ruokailun merkitystä pohdittiin.
”Harjoittelen soittamaan. Mielikuvaharjoituksia. Pientä jännitystä.”
”Kertaan omaa stemmaa ja vaikeita kohtia biisissä looppina ja harjoittelen YouTube- nauhoituksen
kanssa.”
”Opettelemalla stemmani ja erityisesti hankalat kohdat. Huollan instrumenttini ja varmistan, että se on
toimintavarma. Lepään riittävästi ollakseni virkeä konsertissa. Mielikuvaharjoitukset auttavat vaikeista
paikoista selviämiseen.”
”Siten, että osaan omat stemmat ja biisit muutenkin (et jos käy aivopieru taukojen laskemisessa, niin
osaan lähteä silti oikein mukaan). Meikkaan ja etsin kivat vaatteet jos ei oo jotakin erillisohjetta ja syön
hyvin. Vähän lämmittelen ja katon, et kaikki soittimessa pelaa ja huollan tarvittaessa.”
”Pyrin tietty opettelemaan oman stemmani mahdollisimman hyvin, ja käydä kaikissa harjoituksissa.
Konsertti on se päämäärä, jota odotan innoissani. On upeaa tutun soittajajoukon kanssa soittaa yleisölle
musiikkia, josta he toivon mukaan nauttivat yhtä paljon kuin me. Ja kaiken johtaa kapellimestari, johon
luottaa 100 prosenttisesti.”
Soitinkohtaiset erot valmistautumisessa ovat myös suuria. Puupuhaltimissa erityisesti röörisoittimet ovat monien
muuttuvien ja itsestä riippumattomien asioiden vuoksi haastavia konserttivalmistelujen suhteen.
”Mahdollisimman pedantisti. Puhallinsoittimia on pakko saada lämmitellä ja löytää ruokolehti joka soi.
Soittaessa kannattaisi olla rento, toisaalta keikat ja konsertit stressaavat ihan liikaa. Tämä on minulle
vaikea yhtälö. Eniten nautin harjoituksista.”
Lapsena ja nuorena leirit olivat vuoden kohokohtia
Vastaajat ovat saaneet tärkeitä, ikimuistoisia kokemuksia sekä musiikkileireiltä että konserttimatkoilta. Molempien koettiin
olevan elämän suola ja erittäin tarpeellisia palasia soittajille sopivin väliajoin.
Musiikkileirin soittokuplassa oleminen vahvisti vastaajien mukaan omaa sitoutumista soittamiseen. Ammattilaisten opissa
oleminen tiiviisti useita tunteja päivässä koettiin palkitsevaksi mutta myös melko paljon voimia vieväksi. Kuitenkin leirit
muistetaan vuosikymmenienkin takaa. Oman orkesterin viikonloppuleirit ovat tärkeitä ohjelmistojen hiomisen kannalta.
Myös tutustuminen oman orkesterin soittajiin ja hitsautuminen yhteen soittajina on tärkeää antia viikonloppuleireistä.
Valtakunnalliset leirit taas tuovat eri puolilta Suomea samanhenkisiä ihmisiä yhteen. Kesäleireillä ammattilaisten
ohjauksessa kokemus omien rajojen ylittämisestä jaksamisessa ja taitotasossa koettiin vahvoina, innostavina
kokemuksina.
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”Parhaita muistoja nuoriso-orkesteriajoilta, elinikäiset ystävyyssuhteet noilta ajoilta, mielettömät
loppukonsertit.”
”Omat kokemukset leireistä on vain järjestäjäpuolelta. Haasteellista, antoisaa. Leiri vie järjestäjiltä paljon
aikaa ja energiaa mutta lopussa kiitos seisoo :-)”
Konserttimatkoilla pääsee tutustumaan ihmisiin muutenkin kuin soittajana. Myös uudet maat, kulttuurit, konserttisalit,
toiset orkesterit tulevat tutuiksi. Konserttimatkojen järjestäminen koettiin haastavaksi, raskaaksi ja kalliiksi, mutta aina
sen vaivan arvoiseksi. Konserttimatkoilla saman ohjelmiston soittaminen useita kertoja oli yksi vahva teema orkesterin
musiikillisen taitotason kohottajana. Konserttimatkan koettiin olevan myös palkinto hyvin tehdystä työstä orkesterin
perusharjoituskaudella.
”Parasta puuhaa. Antaa kirjaimellisesti motivaatiota arkeen, kun on joku reissu mitä odottaa.”
Vastaajissa oli iso joukko, joka ei ole koskaan ollut leirillä tai konserttimatkalla. Osa on aloittanut soittoharrastuksen juuri
ennen poikkeusaikoja, ja kaikki leirit ja matkat ovat olleet tauolla.
”Voisi olla kivaa, en ole vielä ollut yhdelläkään, mutta innolla odotan, josko jo ensi vuonna päästäisiin.
Olisin saattanut tänä vuonna lopettaa soiton Ilman orkesteriin liittymistä
Yli sata vastaajaa oli käyttänyt sanaa ”tylsää” kuvaamaan elämää ilman puhallinorkesteria. Tyhjiä iltoja ja yksinäistä
puurtamista ei kaivattu. Joku uhkarohkea oli kokeillut elämää ilman orkesteria, mutta palannut pian pahojen
vieroitusoireiden vuoksi pulttiin eikä katunut päätöstään. Soittaminen on elämäntapa, joka on vaan yksinkertaisesti osa
elämää.
”Jäisin paitsi monesta ilon ja onnen tunteesta, itkusta ja naurusta.”
”En olisi päässyt kokemaan orkesterissa soittamisen riemua ja musiikkikäsitykseni olisi luultavasti
rajallisempi. Nuorempana on ollut tärkeää olla osa tiettyä ryhmää, jolla on yhteinen tavoite.”
Vastaajat pohtivat myös elämän ilman orkesteria avaavan mahdollisuuden muihin harrastuksiin.
”Pitäisi löytää joku toinen mielekäs harrastus. Korona-aikana myös huomannut sen että kuinka paljon
aikaa monessa orkesterissa soittaminen vie... jopa vapauttavaa.”
”En olisi jaksanut yksin harjoitella ja soitella. Ilman yhtyeitä olisi harrastus jäänyt. Siirtyessä uusille
paikkakunnille on ollut helppo löytää uusia tuttavuuksia soiton avulla. Tärkeä osa elämääni on
puhallinorkesteritoiminta. Tosin se on vienyt aikaa myös perheeltä ja joskus on "hella savuttanut", kun
"joko taas olet menossa?"
Jollekin puhallinorkesteriin liittyminen on ollut hyppy tuntemattomaan ja tuonut mukanaan paljon oppimista toisen genren
musiikista.
”Kuten jo mainitsin, en osaisi mitään, koska hyppäsin suoraan pop-jazz puolelta soittamaan Vamokseen
ilman minkäänlaista klassisen puolen opetusta.”
Kuuluminen puhallinorkesteriin on osa hyvää elämää, lisämauste, jonka kautta on saavutettu paljon hyödyllisiä
kokemuksia. Orkesteri tuo harjoittelumotivaatiota ja siten tavoitteita omaan elämään.
”Kuten nyt tämän koronavuoden aikana olen todennut, elämä tuntuu tyhjältä. Arjesta puuttuu usean illan
odotettu soittoharjoitus, joka on myös tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Ja myös tavoite, jota varten joka
päivä haluaa soittaa.”
Soitan tällä hetkellä nuoriso-orkesterissa joten toivon, että löydän aikuisenakin orkesterin, jossa soittaa
Tulevaisuudessa toiveena oli päästä soittamaan edelleen jossain; uudella paikkakunnalla opiskelijaorkesterissa tai
sinfonisessa puhallinorkesterissa. Oman soittokunnan toiminnassa oltiin valmiita jatkamaan seuraavat kymmenen vuotta
epäröimättä. Jollakin oli toive soittaa ammattiorkesterissa, toisella jatkaa ammattimuusikon uraa jossain
harrastajaorkesterissa. Hyvin toiveikas suhtautuminen soittoharrastuksen jatkumiseen oli kaikissa vastauksissa.
Epävarmoja soittoharrastuksen jatkumisesta oli alle 10 vastaajien joukossa.
”Toivottavasti puhallinorkesterissa, omassa/omissa orkestereissani. Soitan kaikkialla mihin minut
huolitaan.”
Kysely toteutettiin SPOL:n jäsenorkestereiden yhteyshenkilöille lähetetyn Google Forms -linkin kautta. Kysymykset olivat
laatineen liiton sihteeri Tiiu Tuominen ja toiminnanjohtaja Sirpa Berg. Vastaajat vastasivat anonyymisti. Ainoastaan ikä
kymmenen vuoden tarkkuudella ja asuinlääni kysyttiin. Kaikki väliotsikot ja sisennykset ovat soittajien vastauksia.
Kyselyn vastauksia käytetään Puhallinorkesteriliiton strategian kehittämiseen.
Teksti: Sirpa Berg
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Kolumni:

Omalla

äänellä
Miten tästä eteenpäin?
”Avustuksella vahvistetaan taiteen ja
kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen
kulttuuripoliittisesti merkittävän toiminnan
edellytyksiä.” Tämä teksti on suoraan
Opetus- ja kulttuuriministeriön
verkkosivulta yleisavustuksen
myöntöperusteista. Lisäksi painotetaan
uusia avauksia, digitalisaatiohankkeita,
saavutettavuutta ja kansainvälistymistä
sekä jäsenistön palvelemista maan
kattavasti. Tässä kaikessa olemme
ilmeisesti epäonnistuneet totaalisesti.
Pieni yleisavustuksemme, jonka turvin
olemme pyrkineet kaikkea edellä
mainittua tekemään, pieneni entisestään
19 prosenttia. Summa ei euroina ole
suuri, mutta se riittää lamauttamaan
liiton toiminnan. Niukat resurssit
pakottavat meidät takaisin jonnekin
aikaan, jolloin esimerkiksi
toiminnanjohtaja liitolle oli ikuinen
toiveuni. Kun puolikkaasta tehtävästä
tulee edelleen puolikas, ollaan taas
talkootyön ytimessä. Tätä on vaikea
nähdä kulttuuripoliittisesti merkittävänä
alan kehittämisenä.
Kulttuurialan ihmiset ja yhteisöt ovat
joutuneet viimeistään tänä keväänä
tekemään monia kipeitä päätöksiä.
Puhallinorkesteriliitto menee silkalla
sisulla eteenpäin. Digitalisaatiota
kehitetään, vaikka rahoitus tuleville
vuosille on täysi arvoitus. Tapahtumia
suunnitellaan ja nuottikustannustakin
tehdään. Kaikessa joudutaan kuitenkin
säästämään ja elämään toivon varassa,
että voisimme joskus vielä toteuttaa se
kaikki, mikä meillä on suunnitelmissa.

Monena päivänä tekisi mieli vaan laittaa kone kiinni ja lähettää päättäjille pitäkää kulttuurinne -viesti. Tehkää
päätöksiänne siellä kaukana niistä nuorista, jotka eivät pääse musiikkileirille eivätkä saa uutta musiikkia soittaakseen.
Vetäkää punakynällä viiva kaikkien järjestöjen työn päälle. Eihän se ketään kiinnosta. Tämän on joutunut jo niin monesti
käymään läpi eri organisaatioiden kanssa. Ja sitten se sisu taas yllättää ja käskee tekemään viisivuotissuunnitelmaa ja
strategiaa sen toteuttamiseksi.
On huvittavaa, että erään puolueen edustajat, joiden arvoihin kuuluvat isänmaallisuus ja Puolustusvoimien
arvostaminen, eivät kykene näkemään taiteen merkitystä kriisitilanteessa. Musiikki taidemuotona on ollut todella tärkeä
kansallisen itsetunnon kasvattaja. Toisen maailmansodan aikaan rintamaradio välitti sodassa oleville viihdettä ja
informaatiota. Musiikilla oli tässä konseptissa todella suuri rooli. Esimerkiksi Tapio Rautavaara aloitti musiikkiuransa sotaaikaan rintamaradiossa. Valtion tiedotuslaitos ja Puolustusvoimat ylläpitivät ns. viihdytysjoukkoja, joiden tarkoitus oli
kohottaa sotilaiden mielialaa ja moraalia. Jälleen kerran historiasta löytyy konkreettinen esimerkki musiikin erityisestä
roolista ihmisille. Viihdytysjoukkojen taiteilijat tekivät nimenomaan palkkatyötä kansallisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja
nyt taiteilijoita kehotetaan menemään ”oikeisiin töihin” kansan syvien joukkojen kokemuksen rintaäänellä. Eivätkö
nykypäivän itsensä vähäosaisiksi tuntevat peruskansalaiset tarvitse leipää ja sirkushuveja?
Kaikella kulttuuritoiminnalla ei tule myöskään olla ansaintalogiikka. Kaikki kulttuuri ei voi toimia siitä näkökulmasta, mikä
myy ja tuottaa. Sivistys ja kulttuuri ovat Suomen tapaisessa demokratiassa jokaisen ihmisen oikeus. Myös sen, joka
huutaa hätäänsä syvällistä tarkastelua kestämättömillä argumenteilla. Eläköön monimuotoinen ja rikas kulttuuri!

Sirpa Berg, toiminnanjohtaja
Kuva: Ilpo Soikkeli
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Kurssin opettajat (muutokset mahdollisia):
•
Okko Kivikataja, klarinetisti Helsingin konservatoriosta, Järvenpään Puhalluksen kapellimestari
•
Ismo Vänskä, on Imatralla työskentelevä trumpetisti ja Menevät-orkesterin kapellimestari
•
Keijo Säikkä, Vantaan musiikkiopiston huilunsoitonopettaja, jonka tunneilla oppiminen ja soiton riemu
yhdistyvät yksilö- ja ryhmäopetuksessa.
•
Anna-Kaisa Pippuri, opettaa oboensoittoa Vantaan ja Kirkkonummen musiikkiopistoissa sekä
musiikkiopisto Juvenaliassa
•
Nora Niskanen, kamarimusiikkispesialisti ja orkesterimuusikko Sinfonia Lahdesta
•
Marika Toivonen, opettaa fagotinsoittoa Itä-Helsingin musiikkiopistossa ja musiikkikoulussa, Raaseporin
kulttuuriopiston musiikkiopistossa ja Musikinstitutet Kungsvägenissä
•
Nanna Ikonen, Amsterdamissa live-elektroniikkaan ja rytmiikkaan erikoistunut saksofonisti ja
musiikkipedagogi Helsingistä
•
Jenni Hiipakka, käyrätorvensoitonopettaja Hämeenlinnan Sibelius-opistossa sekä Lahden
musiikkiopistossa
•
Teemu Salmi, pasuunataituri ja orkesterinjohtaja Vantaan musiikkiopisto ja Tampereen konservatorio,
musiikin digiosaamisen opettaja
•
Aleksi Saraskari, matalien vaskien lehtori Pohjois-Kymen musiikkiopistossa, mielellään yli genrerajojen
loikkiva tuubisti
•
Sakari Viitala, monipuolinen lyömäsoitinten opettaja Tanskasta
•
Jenni Kupari, pianisti ja pianopedagogi Iisalmesta

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.seurakuntaopisto.fi/koulutukset/puhallinmusiikkiviikko

(03.06.2021 16:00 asti)

Uusi hallituksen jäsen esittäytyy:

Arrigo Christian Blom

Klassinen kysymys, miltä nyt tuntuu?
– Kiitos kysymästä oikein hyvältä. Meillä Kuhmossa on ollut se onnellinen tilanne, että olemme saaneet opettaa lähes
koko ajan lähiopetuksessa. Korona ei ole näyttäytynyt meillä muutoin kuin konserttien ja tapahtumien puuttumisena.
Siispä melko normaalisti mennään, ja uusiin haasteisiin sopeudutaan parhaamme mukaan. Pääasia on, että pysyisimme
terveinä.
Kuka olet ja mistä?
– Arrigo Christian Blom (ent. Vinciguerra) Lappeenrannasta.
Koulutus ja työ?
– Opiskelin Lappeenrannassa klarinetinsoittoa Unto Mikkosen ja Mikko Kauppisen johdolla. Lukuvuoden 1982–1983
olin vaihto-oppilaana Michiganissa, jossa sain soittaa massiivisessa P.H.H.S Big Red Marching Machine -orkesterissa.
Vaihto-oppilasvuoden jälkeen opiskelin Joensuussa ja Kuopiossa klarinetinsoittoa Rauno Halmeen, Rauno Tikkasen ja
Mauri Kanervon johdolla. Valmistuttuani Kuopion konservatoriosta sain klarinetin- ja saksofoninsoiton opettajan viran
Kuhmosta. Välillä on tullut käytyä myös muualla mm. Ylivieskassa, Pietarsaaressa ja Lohjalla, mutta olen kovin
”kuhmottunut” ja viihdyn täällä todella hyvin.
Puhallinorkesteri(t), jossa vaikutat tällä hetkellä?
– Johdan tällä hetkellä Kuhmon musiikkiopiston ja Kuhmon Puhallinmusiikin Ystävät ry:n kokoonpanoa nimeltä Pihhaus,
jossa soittaa vasta-alkaneita soittajia. Olen tietysti mukana myös puhallinorkesteri Tornadon ja Kuhmon
Puhallinorkesterin toiminnassa.
Mielimusiikkisi?
– Olen kovin kaikkiruokainen musiikin suhteen, mutta Brian Setzer Orchestra ja Rhythm and Blues saavat huolet
väistymään parhaiten.
Millä mielellä hallitusvastuuseen?
– Oikein hyvillä mielin – toivottavasti pystyn olemaan hyödyksi yhteiselle hyvälle.
Terveisesi SPOL-väelle?
– Elämme omituisia ja ennen kokemattomia aikoja. Kuitenkin on hyvä muistaa, että olemme kaikki samassa veneessä ja
sopeutumista vaaditaan kaikilta. Valoa näkyy jo tunnelin päässä, joten eiköhän tässä taas kohta Hankihönkäillä,
Ruskatrööttäillä, Tattoilla yms. hauskaa päästä tekemään ☺. Pysytelkää terveinä, terveisin Arrigo.
Haastattelu: Anu Koskinen, kuva: Mikko Nortela
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Nyt kun on menossa jo toinen kevät ilman perinteistä
Kuhmon Kevätpuhallusta, on sopiva aika muistella
tapahtuman varhaisia vaiheita. Johtaja Jorma
Piirainen ja SPOL:n hallituksen tuore jäsen dir.mus.
Arrigo Christian Blom jutustelivat WhatsAppin
kautta lauantaina 17.4.2021 muun muassa
seuraavaa:

Jorma Piirainen ja Arrigo Christian Blom

Kuhmo-talo oli avattu 1993, ja saman vuoden
syksynä Arrigo sai klarinetinsoitonopettajan viran
Kuhmon musiikkikoulussa. Oli pieni Kuhmon
puhallinorkesteri ja puutteellinen nuotisto. Apua
saatiin mm. Kuopiosta Rajalan puhaltajilta ja
Joensuun puhallinorkesterilta toiminnan
tehostamiseen. Jäätiin kiitollisuudenvelkaan, joten
keväällä 1994 kutsuttiin Joensuun, Rajalan ja
Kajaanin puhallinorkesterit Kuhmon uuteen hienoon
Kuhmo-taloon konsertoimaan.

– Siitä syttyi sitten idea kutsua muitakin puhallinorkestereita yhteissoitolle, ja
heti oli ajatus säännöllisestä tapahtumasta, summaa Piirainen. Sellaiselle oli
tarvetta, sillä esimerkiksi Ruskatröötästä ei vielä ollut tietoakaan.
– Lasten piti saada kokemus siitä, miltä tuntuu soittaa suuressa orkesterissa!
Piirainen muistelee.
Ensimmäisessä Kevätpuhalluksessa soittivat kuhmolaisten lisäksi
Rajalan Puhaltajat Timo Orasen johdolla, Juha Pisto kipparoi
Kajaanin puhallinorkesteria ja toi tapahtumaan tuoreita
sävellyksiään. Joensuulaiset kapellimestaroi Raimo Naumanen toisen Raimon
eli Raimo Maarasen sairastuttua. Lentua-salin lavalla oli lähes 150 soittajaa.
– Siinä näytettiin epäilijöille, että tällainen juttu voi toimia, toteaa Jorma
Piirainen yhä aiheellista ylpeyttä äänessään.

Taiteellista johtajaa Arrigoa kättelee Kuhmon musiikkiopiston rehtori
Pekka Huttu-Hiltunen, takana taputtelee kapellimestari Raimo Maaranen.
Rummuissa on kouluttajana Timo Roiko-Jokela. Vuosi on 1995.
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Uusi suomalainenkin puhallinmusiikki oli fokuksessa heti alusta alkaen, ja tätä edisti Jukka-Pekka Lehdon vuoden 1995
tapahtumaan säveltämä Kevätpuhallus. Muita alkuvuosien huippuhetkiä olivat mm. Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan ja
Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillien energinen konsertti vuonna 1997 sekä legendaarisen Ossi Runnen vierailu 1998.
– Kovalla yhteistyöllä ja periksiantamattomalla asenteella saatiin homma pyörimään, julistaa Piirainen ja luettelee pioneerivuosilta
seuraavaa: – Koulumajoitus oli aluksi ilmainen, Lentua-sali edullinen ja soittajien vanhemmat puskivat korvaamatonta talkootyötä.
Kuhmon kamarimusiikin perinne tällä saralla mahdollisti alati paisuvan valtakunnallistuneen tapahtuman järjestämisen. ”Virallisena”
tukena olivat Kuhmon musiikkiopiston rehtori Pekka Huttu-Hiltunen ja Kuhmon kansalaisopiston rehtori Jarmo Hyvönen.
– Kuhmon puhallinorkesteri kasvoi, tehtiin levykin!
Haastattelu: Jukka Viitasaari
Kuvat: Kuhmon Kevätpuhalluksen arkisto

Päivi Pyymäki ja TTY:n nuorisosoittokunta marssivalmiina vuonna 1998

Johtaja Jorma Piirainen tanssahtelee onnessaan 20. juhlapuhalluksessa
pukeutuneena Watermelon Maniksi, oikea vesimeloni päässään!

Säveltäjä Jukka-Pekka Lehto
kevätpuhalluksissaan vuonna 1995,
johtaja Piiraisen takana Raimo Maaranen.
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THEA SMC / UNSPLASH

VERKKOYMPÄRISTÖT JA VERKKOPEDAGOGIIKKA

SUURTA SEIKKAILUA,
KOKEILUJA JA OPPIMISEN ILOA

V

ietimme kevättalvella paljon aikaa

Tämän pedagogisen oivalluksemme voi laa-

löytyy tahtoa ja rohkeaa seikkailumieltä. Verk-

Zoom-verkkoympäristössä Kansa-

jentaa Zoomista myös koko verkko-opetuksen

koympäristöt ovat pikkuhiljaa avautuva maail-

laisfoorumin koulutussuunnitteli-

alueelle. Voimme sanoa loputtomiin, että roh-

ma, jonka poluille voi astua yksin, yhdessä tai

joiden pienellä porukalla keskenämme har-

keasti kokeilemalla oppii. Mikään ei kuiten-

oppaan kanssa.

joitellen. Klikkailimme itsemme sisään näi-

kaan vedä vertoja sille, kun yhdessä hyppääm-

hin hassuttelukokouksiin tietokoneen lisäk-

me suureen tuntemattomaan ja siellä huo-

VERKKOPEDAGOGISTA TUKEA
TARJOLLA MAKSUTTA

si aina myös kaikilla puhelimilla ja tableteilla,

maamme, että eihän tämä hajoakaan käsiin

Kansalaisfoorumin tarjoama verkkopedago-

mitä kodeistamme löytyi. Kokeilimme erilai-

väärästä kohdasta klikkaamalla.

giikan tuki ei rajoitu vain Zoom-seikkailui-

silla laitteilla liittymistä, siirtelimme toisiam-

Verkkoympäristöissä voi olla oikeasti

hin. Koulutussuunnittelijat tukevat ja autta-

me Zoomin ryhmähuoneista toiseen ja piirte-

hauskaa toimia, ja siellä voi rakennella myös

vat mielellään pienemmissäkin murheissa,

limme ruudulla toistemme näytönjaon pääl-

monenlaisia osallistavia ja ryhmän toimin-

ja pidempiin verkkokurssien suunnittelu- ja

le. Tarkoituksena oli suunnitella, miten tuki-

taa tukevia tehtäviä, joissa ihmiset pääsevät

kokeiluprojekteihin apuna on myös Verkko-

simme parhaiten jäsenjärjestöjämme verkko-

itse tekemään, olemaan sujuvasti vuorovaiku-

keiju-palvelumme eli maksuton tukihenkilö.

pedagogiikan kehittämisessä, mutta uppou-

tuksessa ja myös hulluttelemaan. Esimerkiksi

Zoom-seikkailuja tai Teams-toikkarointeja

duimme aina uusien ominaisuuksien testai-

pelkkä erinimisten virtuaalisten ryhmähuonei-

voidaan järjestää myös pienemmälle poru-

luun keskenämme. Yhtäkkiä joku hoksasi:

den luominen (baaritiski, takahuone, keittiön-

kalle tilauksesta. Mikäs sen hauskempaa!

jos kerran meillä on hauskaa ja opimme joka

pöytä) voi vaikuttaa olemisen tapaan ja keskus-

kerta paljon uutta, miksi emme pitäisi tällai-

telun aiheisiin.

sia samanlaisia matalan kynnyksen sekoiluis-

VERKKO ANTAA MAHDOLLISUUKSIA
MONEEN – JOS VAIN HALUAT

tuntoja myös muille?

YHDESSÄ HARJOITTELUA EI VOITA
MIKÄÄN

Zoom-seikkailun kokeneet ovat antaneet

Näin saivat alkunsa Zoom-seikkailun nimellä

leistamme. Tämä on huomionarvoista siksi,

kulkevat, kouluttajille suunnatut, maksutto-

että olemme tehneet sähköiset materiaa-

mat lyhytkurssit, joita on pidetty useita pitkin

limme hyvin pitkälti saavutettavuusohjeiden

kevättä. Vaikka koulutuksessa on laajat mate-

mukaisesti. Selkeys onkin yksi keskeinen arvo

riaalit ja luento-osuus, testailua ja harjoittelua,

verkkokurssin materiaaleissa eikä sekään ole

emme esitä olevamme Zoom-konsultteja, vaan

mitään salatiedettä.

Mari Tapio
Annamari Martinviita
Raisa Laukkanen
Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelijat

hyvää palautetta myös selkeistä materiaa-

olemme rehellisesti ja rennosti Zoom-sekoili-

Verkkokouluttajan oma varmaotteinen ja

joita, jotka todellakin itsekin erehtyvät ja oppi-

rauhallinen toiminta luo turvaa osallistujil-

vat uutta jokaisen koulutusistunnon aikana.

le. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kou-

Mukaansatempaava ja välitön pedagoginen

luttajakin voisi erehtyä tai osoittaa itsekin ole-

otteemme on saanut runsaasti positiivista

vansa uuden äärellä. Kaikki oppivat kyllä toi-

palautetta. Hauskuuden lisäksi osallistujat ovat

mimaan verkkoympäristöissä sekä osallistujina

kertoneet oppineensa seikkailuissa paljon.

että myös verkkokoulutusten vetäjinä, jos vain

VERKKOKEIJU
Verkkokeijun tuki on jäsenillemme maksutonta ja sitä voitte tiedustella Tuula
Hyystinmäeltä:
tuula.hyystinmaki@kansalaisfoorumi.fi

KANSALAISFOORUMI.FI

Trumpetisti ja orkesterinjohtaja Paul Jaavamo In memoriam
Paul Jaavamo syntyi Helsingissä 1946 ja kuoli maaliskuussa 2021. Hänen musiikkiuransa alkoi kotikylän Käpylän
musiikkiopistossa Leo Holvan ohjauksessa ja jatkui Helsingin Musiikkiopiston kautta Sibelius-Akatemiaan. Siellä hänen
opettajinaan olivat muun muassa Lauri Ojala ja Jussi Jalas.
Opiskelun ohella Paul soitti Helsingin Tuomiokirkon puhallinorkesterissa ja Seppo Rannikon vetämässä Radion studioorkesterissa. Lisää kokemusta ja tienestiä Paul keräsi Oulunkylän Yhteiskoulun trumpetinsoiton opettajana ja Kullervo
Linnan 14 soittajan orkesterissa, joka esiintyi säännöllisesti Kulttuuritalolla.
Jussi Jalaksen antamien suositusten avittamana Paul pääsi Poliisisoittokuntaan trumpetistiksi ja nuotinkirjoittajaksi, ja
hän aloitti samalla liikennepoliisin tehtävät vuonna 1968. Hän sai eläköityessään poliisikomentaja Riikosen
erityistunnustuksen ainutlaatuisen pitkästä 43 vuoden urastaan poliisin palveluksessa.
Poliisivoimien rinnalla Paul jatkoi myös muissa orkestereissa: Riihimäen rautatieläisten soittokunta, Eino ’Eikka’ Virtasen
orkesteri, Mainos-TV:n studio-orkesteri, Rauno Lehtisen salonkiorkesteri, Nurmijärven puhallinorkesteri ja Kellokosken
VPK:n soittokunta.
Helsingin kaupunginteatterissa Paul oli mukana mm suosituissa Oklahoma (1973–1974) ja Teatterilaiva -musikaaleissa
(1980–1982).
Vuonna 2000 Paul rakensi uuden omakotitalon Järvenpäähän. Siellä hän asui vaimonsa kanssa elämänsä loppuun
saakka. Se on kotina myös hänen yli 5000 kappaleen nuottikokoelmalleen, joka kattaa lukuisia täydellisiä orkesterisettejä
kansioineen, suurin osa Paulin itse puhtaaksi kirjoittamia.
”ltse olen johtanut useita orkestereita: Kellokosken VPK Soittokuntaa 32 vuotta. Jokelan VPK:n Soittokunta, SinettiSeitsikko, Rautatien Soittokunta Hyvinkää, Rautatien Soittokunta Riihimäki, Karjalaisten Soittokunta (Kareliapuhallinorkesteri), Käpylän Soittokunta, Lopen Soittokunta ja Suomalaisen Klubin puhallinorkesteri.” Paul toimi myös
Nurmijärven puhallinorkesterin kapellimestarina.
Vuonna 2005 Hannu Sihvonen pyysi Paulia mukaan Suomalaiseen Klubiin. Paulista tuli Klubin taiteilijajäsen,
puhallinorkesterin kapellimestari ja sen lead-trumpetisti. Paulin tukemana puhallinorkesteri on pystynyt kehittymään ja
tarjoamaan monipuolista musiikkia Klubin ja muidenkin tarpeisiin.
Tasavallan Presidentti myönsi Paul Jaavamolle Director Musices -arvonimen 5.12.2008.
Vuonna 2011 tapahtuneen eläköitymisensä jälkeen Paul toimi edelleen muun muassa Riihimäen Työväenyhdistyksen
soittokunnan ja Suomalaisen Klubin puhallinorkesterin kapellimestarina.
Suomen Puhallinorkesteriliitto myönsi Paul Jaavamolle erikoisansiomerkin vuonna 2017 osoituksena Paulin jo yli 40
vuotta kestäneestä erityisen merkittävästä panoksesta suomalaisen puhallinmusiikin ja orkesteritoiminnan hyväksi.
Helsingin Suomalaisen Klubin Kunniakapellimestarin arvon Paul sai 19.11.2020.
Paul Jaavamo menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen 13.3.2021.

Paulin elämäntyötä kunnioittaen ja monivuotista orkesterikumppania muistaen,
Vesa Lehtisalo, Klubin puhallinorkesterin puheenjohtaja
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Kvartaalin vaateripustin
Seinäjoen
Rautatieläisten
Soittokunta:
vuosia ja kuosia...
Seinäjoen torvisoittokunta on
osallistunut Etelä-Pohjanmaan
ensimmäisten Laulu- ja soittojuhlien
torvisoittokilpailuun Ilmajoella ja
voittanut siellä ensimmäisen
palkinnon heinäkuussa vuonna
1922.

Seinäjoen rautatieläisten soittokunta
60-vuotiskokoonpanossaan vuonna
1960. Kuvassa takarivissä toinen mies
vasemmalta Heikki Toivonen, joka
lopetti soitto-uransa orkesterissa vasta
viime vuonna.

Seinäjoen rautatieläisten soittokunnan Muistojen Pohjanmaa -cd-levyn kansikuva vuodelta 2000. Etualalla silloinen
kapellimestari Antti Vainio. Kuva on otettu tangomarkkinoiden avajaisparaatista, joka oli siihen aikaan "Rautsikan"
jokavuotinen pesti.
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Kvartaalin vaateripustin

Seinäjoen rautatieläisten soittokunnan ja Sulvan puhallinorkesterin soittajista koottu MPK-pohjanmaa soittokunta, joka on toiminut
vuodesta 2018 lähtien. Soittokunnan kapellimestarina ja taiteellisena johtajana toimii Arto Panula, apulaiskapellimestarina Jukka
Heinonen

Orkesteri nykyisessä kokoonpanossaan syksyllä 2020, jolloin orkesteri juhli 120-vuotista taivaltaan. Kapellimestarina toimii Arto Panula.
Kuvatekstit: Minna Kälviäinen
Kuvat: Rautsikan arkisto
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Kvartaalin varaventtiili VI: Masussa Makiaa (Sanna Sorvo)
Sanna Sorvo (s.1985) työskentelee Laivaston soittokunnassa baritonitorven
äänenjohtajana. Baritonitorven lisäksi Sorvo soittaa töissä välillä myös vetopasuunaa, ja
seitsikkokeikoilla tenoritorvea.
Kotona Sannan pitää kiireisenä pienet pojat, kesällä neljä vuotta täyttävä esikoinen ja
vuoden ikäinen kuopus. Jonkin verran aikaa riittää rakkaille harrastuksille, joista leipominen
on yksi tärkeimmistä. Jo pikkutyttönä leipominen oli Sannasta mukavaa puuhaa. Näin
Sanna kertoo harrastuksestaan:
– Äidin kanssa yhdessä leivottiin pullaa, ja juhlissa oli aina itseleivotut herkut – äidin
voileipäkakun voittanutta ei muuten ole! Isän apuna sain leipoa herkkusämpylöitä, ja
mummoni oli varsinainen piimälimppumestari.
Mutta voisin sanoa, että leipomiseen hurahdin kunnolla vasta sairastumisen myötä vuonna
2013, kun jouduin siirtymään gluteenittomaan ruokavalioon. Kyllästyin kaupan
yksitoikkoiseen ja kuivaan valikoimaan, ja päätin tehdä itse parempaa. Nykyään kyllä
valmiinakin saa varsin hyvää gluteenitonta. Tässä vajaassa kymmenessä vuodessa on
tapahtunut huikea muutos.
Leipominen on kivaa vastapainoa soittamiselle. Se on niin konkreettista. Saan tehtyä jotain
kaunista ja herkullista, ja valmista! Minusta on kiehtovaa suunnitella leivonnaisia, testailla
uusia tekniikoita ja makuyhdistelmiä. Toisaalta suurin osa leivonnastani on perusjuttuja:
sämpylöitä, korvapuusteja, mokkapaloja. Jos mieheltäni kysäisen, että mitä leipoisin,
vastaus on yleensä aina "mokkapaloja".
Leipomishulluudestani on saanut osansa perheeni lisäksi ystävät ja työkaverit. Ja muutamia
kertoja olen saanut pyynnöstä leipoa muidenkin juhliin ja tilaisuuksiin. Ensimmäinen iso
ponnistukseni leipomisen saralla oli kakkubuffetti, jonka toteutin omiin häihini vuonna 2016.
Kotona leipomisharrastustani tuetaan hyvin, minulla on aina kolme innokasta taikinakulhon
tyhjentäjää valmiina toimintaan. Molemmat pojat olen myös ottanut mukaan leipomishommiin
jo alle vuoden ikäisenä. Ja vanhempi jo ihan näppärästi tekee muun muassa karjalanpiirakoita.
Aloitin silloin vuonna 2013 blogin Masussa makeaa. Tuo blogi on edelleen olemassa, mutta
muutamaan vuoteen en ole sitä päivittänyt – en muka ole ehtinyt. Leipomisiani ja muitakin
touhujani voi kuitenkin seurailla instagramissa @sukkia_ja_suklaakakkua.

Teksti ja kuvat: Sanna Sorvo
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YHDISTYKSEN TOIMINNAN MARKKINOINTI VERKOSSA
Opintokeskus Kansalaisfoorumi tarjosi 17. huhtikuuta Suomen
Puhallinorkesteriliiton jäsenille ilmaisen koulutuksen, jonka aiheena oli
verkkomarkkinointi ja sen hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 jopa 92 % 16–89 -vuotiaista
suomalaisista käyttää internettiä ja 69 % yhteisöpalveluja kuten Facebook,
Instagram ja Twitter. Verkkomarkkinointi on vakiinnuttanut asemansa ja on
tullut jäädäkseen myös puhallinorkesteriväen käyttöön korvaamaan
painotuotteiden ja printtimedian käyttöä.

Riitta Liski

Kansalaisfoorumin viestinnän suunnittelija Riitta Liskin suunnittelema ja pitämä koulutus
pidettiin Zoom-verkkoyhteydellä, ja se sisälsi paljon käytännön esimerkkejä toimivasta
verkkomarkkinoinnista. Kansalaisfoorumissa on toteutettu laaja uudistus, miten verkkoa
voidaan hyödyntää erityisesti koulutusten markkinoinnissa. Myös orkesterit ja
yhdistykset voivat hyödyntää samoja menetelmiä ja vinkkejä oman toimintansa
markkinoinnissa esimerkiksi soittajien hankinnassa sekä konsertti- ja
tapahtumatiedotuksessa. Some on erinomainen väline kohdistettuun markkinointiin,
mutta siitä huolimatta laadukkaat, ajantasaiset verkkosivut ovat edelleen tärkeä
viestintäkanava. Riitta Liski tähdensi verkkosisältöjen saavutettavuutta ja
käytettävyyttä. Facebookin maksulliset päivitykset olivat useille osallistujille uudempi
tuttavuus. Moni on niihin törmännyt omassa uutisvirrassaan, mutta harva on ottanut
oman orkesterinsa käyttöön. Olikin hyvä kuulla konkareiden kokemuksia ja vinkkejä.
Koulutuksen lopuksi tehtiin verkkomarkkinointiin liittyvä ryhmätyö, jossa verkkokurssilla
opittuja asioita pääsi heti hyödyntämään. Aamupäivä oli tehokas ja osallistujat aktiivisia,
kiitos Riitalle ja SPOL:n toiminnanjohtaja Sirpa Bergille koulutuksen ideoimisesta ja
toteutuksesta!
Teksti: Tiiu Tuominen

Jyväskylän puhallinpäivien some-tiimi esittäytyy
Puhallinorkesteriväen lisäksi koulutukseen osallistui opiskelijoita, jotka muodostavat
2022 Valtakunnallisten puhallinpäivien some-ryhmän Jyväskylässä. Opiskelijat
esittäytyvät ja kertovat seuraavaksi omia ajatuksiaan, mitä verkkokoulutus heissä
herätti.
– Olen Saara Siltala. Opiskelen muusikoksi Gradiassa, Jyväskylän uudella
musiikkikampuksella. Pääinstrumenttini on pop/jazz-laulu, soitan sivussa pianoa ja
olen innostunut myös mm. musikaaleista, yhtyeistä sekä sovittamisesta ja
säveltämisestä. Lisäksi kerään mielelläni lisäkokemusta konserttien ja tapahtumien
organisoinnista – tästä syystä päädyin Gradian kautta osaksi tulevien puhallinpäivien
tuotantotiimiä. Kokemusta minulta löytyy kyllä jo jonkin verran, sillä järjestin
esimerkiksi kokonaan oman musiikkidiplomikonsertin lukiossa.
Puhallinpäivien tuotantotiimin toimintaan liittyen osallistuin Kansalaisfoorumin somemarkkinoinnin etäkoulutukseen. Koulutuksessa kävimme läpi esimerkiksi uusien
harrastajien löytämistä. Minkälaisella Facebook-mainoksella saadaan lisää
harrastajia?

Saara Siltala

Mietimme visuaalisuutta: nykyään on hyvin tärkeää, että
mainoksessa on osuva kuva tai video. Pohdimme mainoksen
tekstiä, kohderyhmää ja alueellista rajausta. Johtopäätöksenä
tiivistimme, että hyvä mainos on mielenkiinnon herättävä,
yksinkertaisen selkeä ja siitä löytyy tarvittavat linkit esimerkiksi
ilmoittautumiseen tai kurssikuvauksiin.

Taru Salonurmi

– Olen Taru Salonurmi ja opiskelen musiikkipedagogiksi
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Pääinstrumenttini on pop/
jazz-saksofoni, mutta myös klarinetti pysyy kädessä. Juureni
ovat Oulussa, jossa myös päädyin alun perin puhallinmusiikin
pariin. Olen kiinnostunut musiikin ohella
tapahtumatuottamisesta ja siksi lähdinkin mukaan
puhallinpäivien 2022 tuotantotiimiin. Kokemusta
tapahtumatuottamisesta on kertynyt Elojazzin ja Oulunsalo soi
-festivaalin tuotannon avustamisesta sekä nuoriso big bandien
koulutusviikonlopun järjestämisestä.

Kansalaisfoorumin some-markkinoinnin etäkoulutukseen osallistuin, koska olen mukana tuotantotiimissä tekemässä
tulevien puhallinpäivien viestintää. Koulutuksen parasta antia olivat keskustelut, joissa pohdimme esimerkiksi
koulutustapahtuman järjestämistä ja Facebook-mainoksen hyödyntämistä sekä sen kohdentamista. Keskustelut toivat
esiin hyviä näkökulmia siitä, millainen mainoksen kannattaa olla, jotta se tavoittaa ja aktivoi kohderyhmän. Erityisesti
selkeys, visuaalisesti mielenkiinnon herättävä ulkoasu ja tarpeellisten linkkien helppokäyttöisyys korostuivat.
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Nuutisia/Yheter
Hamina Tattoo Sotilasmusiikkifestivaali 2021 on päätetty perua
koronatilanteen aiheuttamista epävarmuustekijöistä johtuen
– Festivaalin ohjelman ja kokonaisuuden rakentaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, eikä festivaalin rakentamista koettu
tässä epävarmassa tilanteessa enää järkeväksi jatkaa. Totta kai päätös oli vaikea, mutta tässä kohtaa on hyvä puhaltaa
peli poikki. Jatkamme Tattoon suunnittelua nyt puhtaalta pöydältä, ja suuntaamme katseet kohti Tattoota 2022, toteaa
Hamina Tattoon toiminnanjohtaja Hannu Kaukiainen.
Pääsyliput ja lippurahojen palauttaminen
Jo ostetut ja varatut pääsyliput eivät käy enää vuoden 2022 Hamina Tattoo
-tapahtumaan. Katsomorakenteisiin on tulossa mahdollisesti muutoksia, ja se
vaikuttaa myös katsomopaikkoihin ja niiden määriin. Festivaalin ohjelma,
soittokunnat, esiintyjät ja lippujen hinnat julkaistaan myöhemmin. Hamina Tattoo
on yhteydessä lipun varanneisiin ja lipun jo lunastaneisiin jatkotoimenpiteitä
varten.
Hamina Tattoo 2022
Kansainvälinen Hamina Tattoo Sotilasmusiikkifestivaali järjestetään vuoden päästä heinäkuussa 11.–16.7.2022.
Lipunmyynti alkaa joulukuun 1. päivä 2021. Lipunmyynnin aloittamisesta ja tapahtuman ohjelmasta tiedotetaan erikseen.
Hamina Tattoo pahoittelee peruuntumisesta aiheutuvaa harmia ja vaivaa. Toivomme teille kuitenkin terveysturvallista ja
oikein hyvää kesää!
Hamina Tattoon toimisto
tattoo@hamina.fi
www.haminatattoo.fi
Lisätiedot:
– toiminnanjohtaja Hannu Kaukiainen, hannu.kaukiainen@hamina.fi, p. 040 199 1348
– taiteellinen johtaja Lassi Ikäheimo, lassi.ikaheimo@hamina.fi, p. 040 588 4703

Lieksan vaskiviikon taiteellisen johtajan tervehdys
Hyvä vaskimusiikin ystävä,
Jo toinen epävarmuuden vuosi on lähtenyt käyntiin tilanteessa, jossa emme vieläkään tiedä meneillään olevan
pandemian kestosta ja sen vaikutuksesta tulevaisuuteemme. Vaskiviikko uskoo kuitenkin valoisasti tulevaan ja toivottaa
kaikki ystävämme konsertteihimme ja kursseillemme. Kesän 2021 festivaali toteutetaan kotimaisten huippuosaajien
vaskenvälkkeessä.
"Vanhoja torvia viiksekkäitä"
Teemamme on vanhat vaskisoittimet. Konserteissamme voit kuulla mm. barokkitrumpetteja ja -käyrätorvia, ofikleidiä,
vanhoja kornetteja ja serpenttiä – ja jopa russian bassoonia voidaan kuulla maassamme ensi kertaa. Otsikko viittaa
vanhoihin soittimiin, mutta myös siihen, että Juha "Junnu" Vainion tuotantoa kuullaan vaskiviikolla runsaasti.
Saamme maamme johtavat vaskitaiturit esiintymään ja kurssiemme opettajiksi; Euphoria Sextet, uutuuskvintetti Raiku,
kulttiyhtye Timo Brass Band, Con Brassica, muutamia esiintyjiä mainitakseni. Tarjolla on kaunista, sielukasta, vaikuttavaa
ja viihdyttävää musiikkia.
Vaskiviikon organisaation puolesta toivomme yleisörajoitusten kesäksi höllentyvän, jotta mahdollisimman moni pääsisi
kuulemaan vaskimusiikin juhlaa vuoden tauon jälkeen. Kaikki kynnelle kykenevät siis Lieksaan heinäkuussa täyttämään
vaskimusiikkikulttuurin puutteesta aiheutunut tyhjiö nauttimalla korkealaatuista ja viihdyttävää musiikkia ihanteellisessa
ympäristössä!
Jouko Harjanne
Vaskiviikon taiteellinen johtaja
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Nuutisia/Yheter
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta - The Conscript Band of the
Finnish Defence Forces
1. huhtikuuta 2021
Järisyttäviä uutisia!
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta on ensimmäisenä maailmassa hankkimassa käyttöönsä
sotilasmusiikkipanssarivaunun. Varusmiessoittokunnan showbandin on määrä ottaa tulevana kesänä panssarivaunu
käyttöönsä liikkuvana esiintymislavana. Videolla varusmiessoittokunnan marssikapellimestari Henry Perälä kertoo
panssarivaunun käyttötarkoituksesta. Panssarivaunu saadaan vasta kesällä käyttöön, joten varusmiehet harjoittelevat
esiintymistä käytöstä poistetuilla vaunuilla. Huipputeknologialla varustetun sotilasmusiikkipanssarivaunun voi bongata
varusmiessoittokunnan tulevilla kiertueilla. Soittajat eivät malta odottaa vaunun kyytiin pääsemistä!

Puhallinorkesterien Suomenmestaruuskilpailut Tampereella 7.–8.5.2022
Puhallinorkesterien SM-kilpailut järjestetään ensi keväänä Tampere-talossa. Kilpailu on tarkoitettu kaikille
puhallinorkestereille ympäri Suomen, ja sen tavoitteena on edistää suomalaista puhallinorkesteritoimintaa ja
puhallinmusiikkia.
Kevään 2022 SM-kilpailun järjestää Tampereen puhallinorkesteriyhdistys ry (Tampu), jonka jäseninä on Tampereen
seudulla toimivia puhallinorkestereita ja soittokuntia. Puhallinorkesterien SM-kilpailu on järjestetty Tampereella
aikaisemmin jo kahdesti, vuosina 2007 ja 2011. Alunperin valtakunnalliset harrastajamusiikkiliitot (Suomen
Puhallinorkesteriliitto SPOL, Soitinmusiikkiliitto SOLI, Suomen Työväen Musiikkiliitto STM ja Finlands svenska sång- och
musikförbund FSSMF) myönsivät kisojen järjestämisoikeuden Tampereelle jo keväälle 2020, mutta koronatilanteen takia
kisat siirrettiin keväälle 2022.
Kevään 2022 SM-kilpailussa on neljä eri sarjaa harrastajaorkestereille (A-, B- ja C-sarjat ja vapaasarja) sekä
ammattisarja. Kilpailun eri sarjoihin osallistuvat orkesterit saavat palautetta tuomaristolta, ja kilpailussa jaetaan raha- ja
tunnustuspalkintoja. Ilmoittautuminen alkaa 1.10.2021 ja päättyy 28.2.2022. Kilpailusäännöt ja ohjeet ilmoittautumiseen
sekä kaikki kilpailuun liittyvä tiedotus ja uutisointi löytyvät kilpailun internetsivulta osoitteessa www.posmk.fi.
Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi Tampereelle keväällä 2022!
Lisätietoja: www.posmk.fi
Kilpailuun liittyvät tiedustelut: tampu.info@gmail.com
Tampu / puheenjohtaja Päivi Pyymäki p. 0400 891964
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Nuutisia/Yheter
SPOL:n nuottikustanteita
Poliisisoittokunnan versioina!
Suomalaisten puhallinmusiikkikustantajien
kattojärjestön FinnBand ry:n ja Helsingin
Poliisisoittokunnan viime lokakuisen (19.–
23.10.2020) äänitysprojektin tuotokset ovat
valmistuneet.
Jukka Viitasaari loi partituurivideot Markku
Veijonsuon äänittämään ja miksaamaan
musiikkiin, ja videot ovat nähtävillä liiton YouTubekanavalla SPOL - The Finnish Windband
Asscociation.
Suomen Puhallinorkesteriliiton
kustanteita äänityksessä oli kolme:
Janne Laine: Iloinen metsämies, Tero Lanu:
Fantasy Overture ja Jyrki Koskinen: From Karelia
with Love.
Nämä sekä muita yhteistyöprojektin tuotoksia
löytyy YouTube-kanavalta FinnBand Publishers.

Puhallinpäivien osallistujien kesken suoritetun arvonnan voittajat:
– Puhallinpäiväpassi Jyväskylän puhallinpäiville 2022: Jarkko Kokki ja Maisa Pasila
– Toivo Kärjen musiikkia (nuottilahjoitus Juhani Leinoselta): Jukka Vehmas
Puhallinpäivät kiittää kaikkia virtuaalisesti päiville osallistuneita ja onnittelee voittajia!
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Tarpeellisena toiveuusintana Fennica Gehrmanin kustannuspäällikkö Jari Eskolan artikkelisarja vuodelta 2012.

Notaatio︎-oppia: standardeista ja hyvästä käytännöstä, osa 1.
Sinfoniaorkesteripuolella nuottikuvan ulkoasu on pitkälti standardoitu jo 1800-︎luvun lopulla, perinteisen kaiverrustekniikan
eläessä huippukauttaan. Harjoituskirjaimet, esitysmerkinnät, divisi︎käytännöt, tahtinumerot jne. löytyvät aina selkeästi
omilta paikoiltaan, joista muusikon silmä on tottunut niitä etsimään. Tavoitteena näissä käytännöissä ovat selkeys ja
yksiselitteisyys, kopistin kaksi kirkkainta päämäärää. Tämä ei toki tarkoita, etteikö kustantajien välillä olisi eroja, niitä toki
on, ja niistä kustantamot tunnetaan. Tietokonenotaatio on pakottanut myös perinteiset suuret ”sinfoniakustantamot”
miettimään tarkoituksenmukaisen nuottikuvan parametrejä uudelleen ja päivittämään ohjeet digitaaliseen maailmaan
sopiviksi. Suuret saksalaiset kustantamot Breitkopf & Härtel, G. Henle ja Bärenreiter nojaavat yhä kaiverretun nuotin
perinteisiin; heidän nuottikuva jäljittelee käsin kaiverrettua nuottia. Henle-︎kustantamo kaiverrutti nuotteja vielä 1990︎luvulla käsipelillä, samalla kun otti ensiaskeleita tietokonenotaation parissa.
Puhallinmusiikin puolella yllä mainitut käytännöt eivät ole yhtä vakiintuneita kuin sinfoniaorkesteripuolella. Se kieliikin
puhallinkentän dynaamisesta hengestä ja valmiudesta tuottaa nuottimateriaaleja kevyiden rakenteiden turvin. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sinfoniakollegoiden käytännöistä voisi ottaa oppia. Tässä kirjoitussarjassa pureudumme
muutamiin nuottikuvan kannalta keskeisiin osa︎-alueisiin ja tarkastelemme eri malleja tiettyjen tilanteiden ratkaisemiseksi.
Paperikoot
Jokaisesta kotitulostimesta löytyvä A4 on ongelmallinen paperikoko nuottikäytössä. Mikäli sivumarginaalit pidetään
tyylikkään kokoisina, jää itse nuottikuvalle vähänlaisesti tilaa. Ja kun muistaa, ettei nuotin kokoa voi pienentää
loputtomiin, ollaan valintatilanteessa, jossa ei oikeastaan voittajaa olekaan. Mutta koska A4 on vakiintunut käytännössä
yleisimmäksi stemmakooksi, voi huolellisella suunnittelulla kuitenkin saada aikaan hyvää jälkeä.
A4︎-koko stemmana vaatii kopistilta siis kärsivällisyyttä ja kovia hermoja. Viivaston kokoa ei voi pienentää 7 mm
pienemmäksi, ja marginaalejakin on jätettävä. Paljon risuaitaa sisältävä tekstuuri vie paljon tilaa, eikä riviä kohti
välttämättä mahdu kuin 1-3 tahtia. Tärkeää on kuitenkin muistaa flow, eli että nuottien välistys (nuotinpäiden keskinäinen
etäisyys) olisi jatkuvasti sama, eikä vaihtuisi riviltä toiselle. Tiukkaan ahdettu nuottikuva on parempi kuin väljä, sillä
liian harvassa olevat nuotinpäät antavat visuaalisen vaikutelman musiikin rauhallisesta etenemisestä, vaikka siitä ei
olisikaan kyse.
A3-︎koko on nuottikäytössä soveltuva ainoastaan partituureihin ja stemmavihkoihin (jolloin sivun koko on A4).
Harvinaisempi B4-︎koko (A4:n ja A3:n välikoko, noin 125 % A4:n koosta) on ideaali nuottikäytössä. Valitettavasti tätä
paperikokoa löytyy vain kopiokeskuksista sekä nuottien painamiseen ja kopiointiin erikoistuneista yksiköistä, kuten
esimerkiksi orkestereiden nuotistoista. Sinfoniaorkestereiden maailmassa harjoituskopiot voidaan tehdä A4︎-kokoon,
mutta esitysmateriaalin, siis niiden stemmojen, joista konsertti soitetaan, tulee olla B4 ︎kokoa (ellei alkuperäinen kustanne
ole tehty A4︎-kokoon, jota kyllä tapahtuu, mutta harvemmin).
Harjoitusnumerot, tahtinumerot
Orientaatio on tärkeää, etenkin harjoitustilanteessa. On erilaisia koulukuntia harjoituskirjainten ja ︎numeroiden suhteen.
Jokaisella merkintätavalla on omat vahvuutensa, eikä yksi sulje pois toista. Tahtinumerointi on helppo tapa pitää soittajat
ruodussa. Jokaisen rivin alussa ilmoitettu tahtinumero on absoluuttinen tapa pitää kirjaa teoksen etenemisestä. Näiden
lisäksi relevantteihin paikkoihin lisätyt harjoitusnumerot (1, 2, 3...) tai harjoituskirjaimet (A, B, C...) nopeuttavat
orientaatiota ja jäsentävät teosta soittajille. Harjoitusnumeroiden ja ︎-kirjainten käytössä on oikeastaan vain yksi ohje:
mikäli teos on niin pitkä, etteivät aakkoset riitä, on syytä käyttää harjoitusnumeroita. Ne eivät heti lopu.
Sinfoniakirjallisuudessa harjoitusmerkinnän nyrkkisääntönä on, että seuraavaan tai edelliseen merkintään ei saisi olla yli
16 tahtia. Käytännössä musiikin tekstuuri kuitenkin vaikuttaa tähän. Toisteinen kuvio ei välttämättä tarvitse
harjoitusmerkintää 32 tahdin välein. Myöskään selkeästi uusi tempo ei tarvitse harjoitusmerkintää, sillä itse
tempomerkintä toimii harjoitustilanteessa kiintopisteenä.
Harjoitusnumero tai ︎-kirjain merkitään aina muita merkintöjä suuremmalla fonttikoolla. Merkintä on myös syytä laittaa
laatikon sisään ja määritellä laatikolle paksuhkot viivat. Näin se erottuu nuottikuvasta poikkeavana elementtinä nopeasti
ja helposti. Tahtinumeron kooksi riittää 12-︎14 pisteen fonttikoko. Harjoitusmerkintä on lihavoitu fontti, tahtinumero
kursivoitu. Näin nämäkin kaksi erottuvat selkeästi toisistaan sekä muista nuottikuvan numeraaleista (sivunumerot,
tupletit, sormitusmerkinnät, metronomilukemat jne.).

45

Notaatio︎-oppia: standardeista ja hyvästä käytännöstä, osa 1.
Sektiolle kirjoittaminen: stemmojen yhdistäminen vai kaikki auki?
Perinteisen ajattelun mukaan partituuri ja stemmat ovat kaksi itsenäistä asiaa. Partituuri on säveltäjän ohje sävellykseen,
kun taas stemmat mahdollistavat teoksen esittämisen. Partituurin sisällön ja stemmojen tulee aina vastata toisiaan,
mutta partituurissa asioita voi yhdistää eri tavalla kuin stemmoissa. Kahden stemman, tai tarvittaessa koko sektion
kirjoittaminen yhdelle nuottiriville on partituurissa aivan oikein, mutta stemmoissa tämä ei käy. Yleinen käytäntö on, että
jokaisella soittimella on oma itsenäinen stemmansa (esim. alttosaksofoni 2 tai klarinetti 3). Mikäli yhtä stemmaa (esim.
juuri alttosaksofoni) tiedetään soittavan useamman soittajan, tällöin voi paikoittain laittaa divisejä, mutta varovaisella
kädellä ja kokonaisuutta jatkuvasti punniten: onko sittenkin parempi kirjoittaa kaksi itsenäistä stemmaa, vai hankaloittaa
nuottikuvaa diviseillä? Muistisääntö: selkeys ja yksiselitteisyys.
Mikäli partituuriin kirjoittaa jokaisen stemman omalle rivilleen, tulevat stemmatkin automaattisesti soitinkohtaiseksi.
Suurilla kokoonpanoilla tämä tosin saattaa muodostua ongelmaksi, etenkin jos partituuri on tarkoitus painaa A4︎-kokoon.
1800-︎ ja 1900︎-lukujen vaihteessa tietyillä ranskalaisilla kustantajilla oli tapana tehdä yksi stemma kahdelle
puhallinsoittajalle, esimerkiksi siten, että huilu 1 oli ylärivillä, ja huilu 2 alarivillä. Tämä tapa ei ole suositeltava, eikä se
onneksi yleistynyt.
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Notaatio-︎oppia: standardeista ja hyvästä käytännöstä, osa 1.

Sananen partituurijärjestyksestä
Loppuun vielä pari sanaa
partituurijärjestyksestä.
Sinfoniamusiikin osalta
partituurijärjestys on selvä, eikä
siihen tarvitse puuttua.
Puhallinmusiikissa on
havaittavissa paria eri käytäntöä,
joista kumpikin on validi:
Vasemmalla oleva noudattelee
sinfoniamaailman käytäntöä, kun
taas oikeanpuoleinen lähtee
soitinperhe︎ajattelusta: huilut ja
kaksoisruokolehtiset, klarinetit,
saksofonit, sitten vasket
korkeimmasta matalampaan.
Kontrabasso on aina oma
ryhmänsä, samoin kosketin-︎ ja
kielisoittimet.
Äänenkorkeudettomat (unpitched)
lyömäsoittimet (virvelit, lautaset
jne.) laitetaan äänenkorkeudellisten yläpuolelle
(vibrafonit, kellopelit jne.).

Jari Eskola
kustannuspäällikkö
Fennica Gehrman
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SPOL
Puhallinmusi
ikkia

Sauli Saarinen: Festival Music UUTUUS!
Pirkanmaan Pinnan 2020 sävellyskilvan voittaja!
(grade 4,5)
Anni Hautala: Mesikämmen UUTUUS!
Pirkanmaan Pinnan 2020 sävellyskilvan satoa
(grade 3)
Anne Kankare: Konstaapeli Hantti-Fantti UUTUUS!
Pirkanmaan Pinnan 2020 sävellyskilvan satoa
(grade 1,5)
Aksel Törnudd, sov. Raine Ampuja:
Sailor´s Rap (grade 3,5) UUSI EDITIO!
Tero Lanu: Fantasy Overture UUTUUS!
Puhallinorkesterien SM-kisojen 2020
B-sarjan pakollinen teos (grade 3,5)
Janne Laine
Iloinen metsämies (grade 2)
Kelpo konserttiteos SM-kisojen C-sarjaan
Alkeiset 1-5 ja 6-10
Testattuja alkeisteoksia
puhallin- ja lyömäsoittajille (grade 1,5)
Jorma Hirvelä
Parthenia (grade 4-)
Kunnon konserttimusiikkia!
Trad.sov. Jukka Viitasaari
Whiskey in the Jar UUTUUS!
Huilusolistille ja puhallinorkesterille (grade 3-)
Trad.sov. Jukka Viitasaari
Ack Värmeland UUTUUS!
Korkealle ja matalalle (esim. trumpetti ja baritoni)
solistille ja puhallinorkesterille (grade 3-)
Trad.sov. Sirpa Berg
Suutarin emännän kehtolaulu
Oboesolistille ja klarakaverille, (grade 2) UUTUUS!
Jyrki Koskinen
From Karelia with Love (grade 4)
Upea konserttiteos
Raine Ampuja
Falcons Ride -fantasia (grade 3)

Eskelinen, Lumme, Männikkö, Pihl

PUHALLINPOSSUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Possumarssi
Susilaulu
Maailmallelähtölaulu
Veli Huilu rakentaa talon (cowboylaulu)
Veli Klarinetti rakentaa talon (raggtime)
Veli Trumpetti rakentaa talon (swing)
Aamunkoitto
Susi hyökkää
Possumarssi uusiksi!
kesto 15:20 (grade 2) jäsenhinta 80 € (muut 100 €)

Timo Katila
Kajastus (grade 1,5)
Orfeo con pelo largo (grade 4)
Huima laaja konserttiteos
Raitilla ramppaaja (grade 3)
Fantasia puhallinorkesterille ja pianosolistille
TILAUKSET:
www.finnbandshop.com (PDF)
spol.toiminnanjohtaja@gmail.com (myös paperitilaukset ja PDF)

FinnBandShop
Puhallinmusiikkia PDF-tiedostoina
7ikko-kustannus, Fennica Gehrman, STM ja SPOL
www.finnbandshop.com
Tämän sivun teoksia löytyy FinnBandShopista partituurija ääninäytteineen!

