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Ke 17.1.2018
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Tapani Virkki
Markus Yli-jokipii
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Tampere tunnetaan
korkeatasoisesta
kulttuurielämästään
Tampere on eri tutkimuksissa todettu Suomen vetovoimaisimmaksi kaupungiksi. Taloustutkimuksen kyselyssä (2016) lähes kolmannes suomalaisista voisi kuvitella muuttavansa tänne. Yksi merkittävä syy, miksi Tamperetta pidetään vuodesta toiseen Suomen yhtenä
kiinnostavimmista kaupungeista, on laadukas ja monipuolinen kulttuurielämä.
Tampereella on vahva teatteriperinne ja musiikki- ja tapahtumatarjonta on laajaa ja vaikuttavaa. Pirkanmaalainen taiteen koulutus ja osaaminen tuottavat jatkuvasti uusia huippuosaajia Suomen taiteen kentälle. Esimerkiksi Pirkanmaan musiikkiopisto ja Tampereen
konservatorio toimivat merkittävinä musiikin kouluttajina.
Lauri Lylyn pormestariohjelmassa korostetaan, että Tampere haluaa olla jatkossakin maan
johtava kulttuurikaupunki, jonka vahvuuksia ovat muun muassa teatterit, museot, kirjastot sekä monipuoliset tapahtumat. Kulttuuri nähdään asukkaiden hyvinvointia edistävänä
tekijänä, ja se halutaan tuoda entistä lähemmäs asukkaita ja kaikkien saavutettavaksi tulotasosta riippumatta. Kaupunki mahdollistaa kulttuurikeskittymiä ja työtiloja, joissa voi harrastaa ja luoda taidetta omaehtoisesti. Valtuusto hyväksyi lokakuussa Onkiniemen tehdastilojen jatkamisen väliaikaisessa kulttuurikäytössä. Tehdasalueesta on tarkoitus muodostaa
asumista, yrittämistä ja kulttuuria yhdistävä kokonaisuus.

Tampereen
puhallinorkesteriyhdistys ry:n
hallitus 2017
Päivi Pyymäki (puheenjohtaja)
Anu Pihl (varapuheenjohtaja)
Matti Prepula (sihteeri)
Tapani Virkki (rahastonhoitaja)
Tarja Laakso
Anna-Leena Lumme
Pirre Länsipuro
Päivi Pöyhönen
Mikko Toijala
Annika Granlund (varajäsen)
Jukka Viitasaari (varajäsen)

Tampere pyrkii edistämään julkista taidetta asuinalueilla ja osana rakennushankkeita. Esimerkiksi ratikkareitille sekä Kansi- ja Areena -hankkeeseen tuodaan taidetta osaksi julkista
ympäristöä. Uutena toimintana tamperelaiset taidegalleriat ja kaupungin kulttuuripalvelut
järjestävät yhteistyössä marraskuussa ensimmäisen Galleriaviikon.
Tämä vuosi on ollut museotoiminnassa ennätyksellinen. Tänä kesänä avattu Tampereen
taidemuseon Tampere-taloon sijoittunut Muumimuseo on yksi kaupungin kansainvälisistä
vetonauloista. Muumimuseon kävijämäärät ovat ylittäneet villeimmät ennakko-odotukset,
mutta mikä tärkeintä Tove Janssonin alkuperäistöistä koostuva kokoelma on vihdoinkin
päässyt uusiin tiloihin kansalaisten nähtäville. Myös Sara Hildénin taidemuseon näyttelyt
ovat vetäneet hyvin väkeä esimerkiksi Ron Mueckin näyttelyn näki yli 90 000 katsojaa. Museovuoden kruunasi Museokeskus Vapriikin valinta Vuosisadan museoksi.

Ta i tt o
Jussi Kiiskilä | Studio Mielikuva Oy
Pa i n o pa i k k a
Nekapaino Oy, Pirkkala 2017
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Samassa kulttuurigaalassa myönnettiin Tampere Filharmonian ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvalille Kulttuurin tulevaisuus -palkinto. Musiikin osaaminen on Tampereella vahvoissa käsissä. Kruununjalokivenämme on Tampere Filharmonia, joka on ainoa täysmittainen sinfoniaorkesteri pääkaupungin ulkopuolella. Tampereen
Oopperassa ensi-iltansa saa ensi keväänä kotimainen tilaustyö
Veljeni vartija, joka kuvaa vuotta 1918 ja sisällissotaa Tampereella.
Erilaiset musiikkifestivaalit, kuten Tampereen Sävel, Tampere
Chamber Music ja Tampere Jazz Happening täydentävät
kaupunkimme monipuolista musiikkitarjontaa.
Johanna Loukaskorpi
Hyvinvoinnin palvelualueen apulaispormestari

Ti 6.3.2018
klo 18.30
Tampere-talo
Pieni sali (v. 1990)
Yliopistonkatu 55
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Sata vuotta tamperelaista puhallinmusiikkia
ke 22.11.2017 klo 19.00 Tampereen tuomiokirkko
O H J E L M A
Tervetulosanat

Päivi Pyymäki
Tampereen puhallinorkesteriyhdistyksen puheenjohtaja

Arthur Fuhrmann (1930–2013):

Tampereen fanfaari (1961)

Leonid Bashmakov (1927–2016):

”1971” Alkusoitto puhallinorkesterille (1971)

Väinö Tuominen (1880–1947):

Konserttipolkka huilulle ja piccololle (1943)
solistina Päivi Pöyhönen, huilu ja piccolo

Usko Meriläinen (1930–2004):
sov. Heikki Vihanto

Marssi sarjasta vaskikvartetille (1954)

Jukka Viitasaari (1961–):

Bosporilaisten marssi (1999)
Tampu-puhallinorkesteri, johtaa Anna-Leena Lumme

Hjalmar Backman (1882–1935):
sov. Bo H Sandin

Sunnuntaiaamuna
Käyrätorviyhtye, johtaa Päivi Pyymäki

Atso Almila (1953–):

Teatterimuisto (1986)

trad./sov. Petri Juutilainen (1953–):

Paimenpoika (2008)
solistina Anni Laine, oboe

Antti Nissilä (1969–):

No Man’s Land (2010)
Windus III -puhallinorkesteri, johtaa Päivi Pöyhönen

Lauri Pohjanpää: L uonto j a ihminen
I Näsijärven laineet
Me tulemme kisaten, kirmaten,
me lapset valkeain rantain,
me tulemme laulaen, leikkien
ja vaahtokruunuja kantain!
Me tulemme hapsin hajallisin,
käsivarsin soutaen valkoisin.
Me tulemme kisaten, kirmaten,
me lapset valkeain rantain!

II Kosken laulu
Pauhaa, jyskää ja jylisee.
Vuorten uumenet vapisee.
Käy kuin kaukainen ukkonen
ilmain pielihin kiirien.
Kuohut kiihtyvät, laine lentää,
virta vuoltuu ja eespäin entää.
Koski kiehuu ja kurimoi!
Kosken taistelulaulu soi!

Miten päilyvät päällämme taivahat
suven päivän kimmeltäissä!
Miten välkkyvät, helkkyvät maailmat
elon riemua vaahtopäissä!
Me tulemme uljain unelmin,
me tulemme rinnoin riemuisin.
Miten päilyvät taivahat
suven päivän kimmeltäissä!

Kuohu valkehin ratsahin,
kilvin päivässä paistavin,
ryntää kuumahan taisteluun
kuiluitse sadan surmansuun.
Aalto nousee ja aalto vaipuu.
Korven tuska ja korven kaipuu
syöksyy taivaille kirvoten
alta palavan pyörtehen.

Me jätimme lempeän salmensuun.
Me tahdomme taistella, voittaa!
Me ryntäämme satuhun, seikkailuun,
kun myrskyn harput soittaa!
Ylös pilviin hyrskyt hulmahtaa!
Me tahdomme kaukaisten rantain taa!
Me jätimme lempeän salmensuun.
Me tahdomme taistella, voittaa!

Voima vuosien tuhanten,
kätköss´uinunut korpien,
voima vangittu kallioon,
särkee väylänsä aurinkoon.
Särkee väylänsä rautaryntäin,
puhki paasien tiensä kyntäin,
päivää kohti ja elämää
uutta iäti syntyvää.

v ä l i a i k a
Luonto ja ihminen
(Tampere-kantaatti), op. 70 (1929)
1.
Näsijärven laineet
2.
Kosken laulu
3.
Tehtaanpiippujen kuoro
4.
Pyynikin laulu
5.
Pyhäjärven laineet
Kamarikuoro Näsi ja Teacher’s Brass Ensemble,
johtaa Markus Yli-Jokipii

Leevi Madetoja (1887–1947):
Teksti: Lauri Pohjanpää

On allamme kaukana maa ja ihmisen mantu.
Tien viitaksi ihmisen meidät on pilviin pantu.
On veremme tulta, se punaisna suitsee ja palaa
kuin ihmisen kaipuu, mi kaukaisuuksihin halaa.
Työn kannamme soihtua ylitse elämän karun:
Työ erämaat luo puutarhoiksi kukkiviks tarun!
Käsivarsi me oomme, mi aikojen valtaa uhkaa:
Työ säilyy, kun tekijät sen on ammoin tuhkaa.

Konsertin juontaa Jukka Viitasaari.

Järjestäjät:

TAMPU

III Tehtaanpiippujen kuoro
Käsivarsi me oomme, mi ilmain pilviä kantaa.
Yli meidän on taivasta vain ja taivaanrantaa.
Käsivartena työn me nousemme mullasta, maasta
ja kertoen ihmisen tahdosta voimakkaasta.

Tampereen puhallinorkesteriyhdistys ry
Tampereen ev.lut. seurakunnat
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IV Pyynikin laulu
Valon taikahan lumottuun
kevät verhoo jo maan ja puun.
Päivä loistaa vaikk´on jo poissa
vanhaintalojen ikkunoissa.
Tuoksu lehmuksen, syreenin,
kattaa puistojen kaupungin.
Yli kuohujen kumartuu
kosken partaalla piilipuu,
lehdet värjäytyvät hopehissa
niin kuin oudoissa unelmissa.
Kosken itku soi hiljeten,
niin kuin kantele muistojen.
Uneen uupui päivä, työ.
Valvoo valkea kevätyö.
Vedet soiluvat yössä päilyy.
Hymy ruskojen niillä häilyy.
Alla Pyynikin hongikon
sadun sinisin hämy on.
Hongan latvassa korkeimman
sävel kirpoaa soimahan.
Yöhön helkkyvi laulu rastaan,
takaa vetten soi kaiku vastaan.
Ilmain kuultoon se sirottaa,
laulu kultaa ja hopeaa.
Laulun kultaan ja hopeaan
niin kuin ruskojenpurppuraan,
sateen yöllisen siunaukseen,
nukkuu kaupunki hiljainen,
alla lehmusten tuoksujen.
V Pyhäjärven laineet
Kuohut kosken ne taakse jää.
Eespäin, eespäin on määränpää!
Eespäin uutehen taisteluun
uuden väkevän virransuun!
Lainein tyyntynein, talttunein.
Voimin miestynein, malttunein.
Vuorien poikki ja puhki jään!
Aaltoihin uusiin yhtymään!
Eespäin viimeiseen kuohukkoon!
Eespäin suureen suvantoon.
Lauluun suureen ja uuttehen!
Merten rannattomuutehen!
Eespäin, eespäin, eespäin!
TAMPU

Sata vuotta tamperelaista puhallinmusiikkia

Tampupuhallinorkesteri

P

irkanmaan musiikkiopistossa on
kaikkiaan seitsemän puhallinorkesteria, joista Windus III on pirteä orkesterisoiton ”yläkoulu” noin 11–16-vuotiaille
soittajille – ja muutamalle aikuisharrastajallekin. Windus III:n soittajilla on takanaan jo useita yhteissoittovuosia, ja orkesteri soittaa monipuolisesti sekä konserttiettä rytmimusiikkia konserteissa, keikoilla ja konserttimatkoilla. Kuluvana vuonna Windus III:ssa on kuutisenkymmentä
soittajaa. Orkesteria luotsaavat Päivi Pöyhönen ja Anu Pihl.

Kamarikuoro Näsi

V

uonna 1999 perustettu kamarikuoro Näsi koostuu ammattimuusikoista sekä kokeneista harrastajamuusikoista.
Kuoro konsertoi säännöllisesti Tampereella ja sen lähiseuduilla. Kamarikuoro Näsi tekee runsaasti yhteistyötä mielenkiintoisten artistien sekä muiden kuorojen
kanssa. Viime vuosina kuoro on osallistunut aktiivisesti uuden suomalaisen musiikin esiintuomiseen ja edistämiseen. OmiTAMPU

en esiintymistensä ohella kuoro osallistuu
Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman ja Tampereen konservatorion opetukseen toimimalla ylimpien kuoronjohtotutkintojen ja sävellysopiskelijoiden instrumenttina ja avustaen
suurproduktioissa. Kuoroa johtaa vuoden
2017 kuoronjohtajaksi valittu Markus
Yli-Jokipii.
Kamarikuoro Näsi on viime vuosina
noussut Suomen kuorojen eturiiviin. Se
on palkittu kultaleimoin kolmen viime
vuoden aikana kolmesti Tampereen Sävelen kuorokatselmuksessa sekä Puolan Krakovia Cantans -kuorokilpailussa.

Teacher’s Brass
Ensemble

T

ampereen seudulla on vuosikymmeniä
ollut elävää ja innokasta vaskimusiikkiperinnettä sekä monia omistautuneita
vaskiopettajia. Teacher’s Brass Ensemble
pohjaa tähän perinteeseen ja pyrkii esittelemään vaskimusiikkia sekä innostamaan uusia sukupolvia vaskisoiton pariin.
TBE:ssä soittaa Tampereen seudun musiikkioppilaitosten opettajia ja ammattimuusikoita. Ryhmän peruskokoonpano
on perinnevaskiseitsikko, joka on tämän
illan konsertissa laajennettu vaskitentetiksi. Perinneseitsikon sointimaailmaa leimaavat kepeät kornetit ja pehmeät alt|
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to- ja tenoritorvet. Pohjalla leveyttä tuovat tuuba (tänä iltana kaksin kappalein) ja
baritonitorven kuulas soundi. Iloksemme
mukana illan konsertissa on myös kaksi
lyömäsoittajaa.
Kornetit: Lotte Nyberg, Anna-Leena
Lumme ja Mikael Topi
Alttotorvet: Olavi Kallasjoki ja
Päivi Pyymäki
Tenoritorvet: Antti Hirvonen ja
Markku Olkkonen
Baritonitorvi: Tanja Karjalainen
Tuubat: Tiia Luoma ja Eero Kolari
Lyömäsoittajat: Pietari Huhtinen
ja Patrik Kiviniemi

petinsoiton A-kurssin ja valmistunut musiikkipedagogiksi 2003.
Orkesterinjohdonopintojen myötä
Anna-Leena on päässyt työskentelemään
useiden suomalaisten ammattipuhallinorkesterien (mm. Kaartin Soittokunta, Lai-

Kuva: Jaakko Luoma

Puhallinorkesteri
Windus III

Kamarikuoro Näsi

Päivi Pöyhönen

Anna-Leena Lumme

Päivi Pöyhönen

O

ululaislähtöinen Anna-Leena Lumme innostui kapellimestariopinnoista jo nuorena. Lukioikäisenä aloitetut ensimmäiset johtamistunnit ovat vieneet aina Sibelius-Akatemiaan asti, josta
hän valmistui puhallinkapellimestariluokalta vuonna 2013 erinomaisin arvosanoin, pääopettajanaan Peter Ettrup Larsen. Mestarikursseilla hän on ollut mm.
Juha Törmän, Atso Almilan, Tuomas
Hannikaisen, Michael Griffitin ja Jorma Panulan opissa. Lisäksi hän on opiskellut trumpetinsoittoa Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa ja Oulun Seudun
Amk:ssa, josta hän on suorittanut trum-

Kuva: Hanna Tarkiainen

ampereen puhallinorkesteriyhdistys
ry on toiminut vuodesta 2006 Tampereen seudun puhallinorkesteriväen yhdyssiteenä. Yhdistyksen yksi tärkeä tehtävä on tarjota koulutusta ja esiintymistilaisuuksia alueen puhallinorkesterien soittajille. Tähän tarkoitukseen on säännöllisin
välein koottu yhteinen koulutus/juhlaorkesteri ”Tampu Band” eli Tampu-puhallinorkesteri. Tampu-puhallinorkesterin
kapellimestareina ovat vuosien varrella
vierailleet Anna-Leena Lummeen lisäksi Paul Niemistö, Esko Heikkinen, Daniel Gordon, Petri Juutilainen ja Päivi
Pyymäki.
Tällä kertaa Tampu-puhallinorkesterin
rungon muodostaa Pirkanmaan Puhaltajat, joka on Pirkanmaan musiikkiopiston
A-puhallinorkesteri. Mukana on myös
soittajia Puhallinorkesteri Mansetista ja
Partiolippukunta Tampereen Kotkien
puhallinorkesterista. Konsertin ohjelmaa
ovat harjoituttaneet Anna-Leena Lummeen ohella Pirkanmaan Puhaltajien johtajat Jouni Auramo ja Päivi Pöyhönen.

Kuva: Anna-Maija Ihander

T

vaston Soittokunta ja Poliisisoittokunta)
kapellimestarina. Osallistuminen vuonna
2014 kansainväliseen NWBC puhallinkapellimestarikilpailuun toi semifinaalisijan. Anna-Leena on Finnish Symphonic
Wind Professionals-orkesterin perustajajäsen ja toinen kapellimestareista. Vuonna
2017 hänelle myönnettiin valtakunnallisilla Puhallinpäivillä Vuoden Pinna-tunnustuspalkinto.
Anna-Leena on työskennellyt trumpetinsoitonopettajana ja orkesterinjohtajana useissa musiikkiopistoissa Tampereen
seudulla. Vuodesta 2002 hän on toiminut Tampereen seudulla toimivan Pirkanmaan musiikkiopiston trumpetinsoitonopettajana ja puhallinorkestereiden johtajana. Anna-Leena on toiminut myös orkesterinjohdon kouluttajana Pirkanmaan
Pinnan juniorikapellimestarikursseilla ja
kapellimestarikurssin assistenttikouluttajana Partaharjun ja Limingan musiikkileireillä.

Anna-Leena Lumme

on intohimoinen huilisti ja pikkolisti, joka imaisi musiikki-innostuksen jo lapsuus- ja nuoruusvuosina Haminan seudun
puhallinorkestereissa. Tätä ilosanomaa
hän levittää Pirkanmaan musiikkiopistolla kolmelle puhallinorkesterille (Pirkanmaan Puhaltajat, Windus II ja Windus
III) ja luokalliselle huiluoppilaita. Hän
on valmistunut huilunsoitonopettajaksi
Tampereen konservatoriosta opettajanaan
William Dyer. Opetustyönsä ohella Päivi Pöyhönen on vuosien varrella esiintynyt
laajasti niin solistina kuin orkesteri-, kamarimusiikki- ja teatterimuusikkonakin.
|
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Markus Yli-Jokipii

Markus Yli-Jokipii
tunnetaan energisenä ja erittäin yhteistyökykyisenä kuoronjohtajana, kuoronjohdon opettajana, kapellimestarina ja organisaattorina. Hän on toiminut kuoronjohdon lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulussa vuodesta 2012 lähtien, minkä lisäksi hän johtaa Kamarikuoro Näsiä
sekä vuonna 2015 perustamaansa ammattilaiskuoro Tampere Cappellaa. Lisäksi
hän on toinen Tampereen Musiikkiakatemian taiteellisista suunnittelijoista.
Yli-Jokipii on dynaaminen ja aikaansaava toimija. Tampereella ollessaan hän
on merkittävästi uudistanut ja monipuolistanut pirkanmaalaista kuoroelämää perustamalla Pirkanmaan kuorokeskus -hankekokonaisuuden syksyllä 2014. Turussa
hän perusti vuonna 2008 Kuninkaantien
muusikoiden barokkiorkesteria ja kamarikuoroa, jonka kapellimestarina hän toimi
vuoden 2015 loppuun saakka. Lisäksi YliJokipii toimi vuosina 2004–2012 uudelleen perustamansa, perinteikkään Collegium Musicum Turku -orkesterin kapellimestarina. Orkesterinjohtajana Yli-Jokipii
onkin erikoistunut etenkin kuoro-orkesteriteosten esittämiseen.
Yli-Jokipii valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2009
ja filosofian maisteriksi Turun yliopistosta pääaineenaan musiikkitiede. Aiemmin
hän on johtanut mm. Turun konservatorion kamarikuoroa, Turun yliopiston kuoroa, ja perustamaansa Tritonuksen laulajat
-kamarikuoroa. Hän on menestynyt kuorojensa kanssa useissa kilpailuissa. Suomen kuoronjohtajayhdistys valitsi Yli-Jokipiin Vuoden kuoronjohtajaksi 2017.
TAMPU

Torvisoitosta
puhallinmusiikiksi
Suomalaisen puhallinorkesterin historiaa

S

uomalainen harrastajapuhallinmusiikki puhkuu vedenjakajalla. Maamme yli 200 puhallinorkesterista moni on
täyttänyt jo sata vuotta tai reilusti enemmänkin. Kasvukeskusten puhaltajien palkeisiin riittää vielä ilmaa, mutta pikkupaikkakuntien ja marginaaliyhdistysten
soittokunnat ukkoutuvat hiljalleen pois.

Juuret soivat seitsikossa

Leevi Madetoja:

L

Tampere-kantaatti

eevi Madetojan Tampere-kantaatti tilattiin kaupungin 150-vuotisjuhlavuodeksi 1929. Tekstin kirjoitti tamperelaissyntyinen runoilija ja kirjailija Lauri Pohjanpää, ja teos tunnetaan myös nimellä Luonto ja ihminen, itse kantaatin
runotekstin otsikon mukaan. Teos kantaesitettiin marraskuun kuudentena 1929
Tampereen Työväenyhdistyksen vaskiyhtyeen ja kantaesitystä varten kootun kuoron voimin kapellimestari Lundelinin
johtamana.
1920-luku oli ollut Madetojan sävellysuran parhainta aikaa. Siihen sisältyi
suuria menestyksiä, kuten ooppera Pohjalaisia 1923 ja Kolmas sinfonia 1926.
Musiikillisesti Madetoja toi tuotantoonsa tuona aikana myös omaa modernismiaan, joka kuului syvimmin balettipantomiimissa Okon Fuoko 1928, joka
on musiikkinsa osalta huomattu merkTAMPU

kiteokseksi suomalaisessa orkesterimusiikissa.
Tampere-kantaatissa on kuultavissa
kypsän säveltäjän erilaiset puolet. Kantaatin avausosa Näsijärven laineet on reipas,
valoisa ja tulevaisuuteen katsova marssimainen osa. Kosken laulussa taas kuuluu
Madetojan modernistinen puoli. Riitasointuiset harmoniat tuovat osalle teollistuvan yhteiskunnan hiileltä haisevaa voimaa, joka kuitenkin lopussa avautuu inhimillisen kauniiksi tulevaisuuden näkymiksi. Tehtaanpiippujen kuorossa taas on jo
tekstinsä puolesta eräänlaiset klassikon ainekset tamperelaisessa musiikinhistoriassa.
Neljäs osa Pyynikin laulu on yksinkertaisuudessan ihastuttava melodia, joka sopisi hyvin vaikkapa pyynikkiläisten kotiseutulauluksi. Viimeinen osa rakentuu avaussointujen jälkeen fuugateemalle, jossa Madetoja näyttää polyfonista osaamistaan.
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Ensimmäiset Ruotsi-Suomen sotilassoittokunnat olivat aloittaneet jo 1700-luvulla, mutta venttiilisten vaskipuhaltimien
yleistyttyä kajahti Venäjän tsaarin ja Suomen suuriruhtinaan Aleksanteri II:n armollinen asetus vuonna 1861: se määräsi
kaikki sotilassoittokunnat puhtaiksi torvisoittokunniksi. Vallitsevaksi kokoonpanoksi tuli torviseitsikko, johon kuuluivat
es-kornetti, kaksi b-kornettia, alttotorvi,
tenoritorvi, baritonitorvi ja tuuba. Vaativimmat stemmat saivat eteensä es-kornetisti ja baritonisti.
Myöhemmin seitsikko laajeni seitsikkohistoriaa tutkineen professori Paul Niemistön ”normaalivanhaksi” nimeämäksi
kokoonpanoksi, jossa oli perusseitsikon

lisänä tenoritorvia, matalat es-trumpetit
ja käyrätorvia.
Parantuneet liikenneyhteydet ja mm.
Aleksei Apostolin (sotilassoittokuntien ylikapellimestari 1918– 24) torvitehdas suomalaistivat seitsikon joka niemeen,
notkoon ja saarelmaan aina Hangosta Petsamoon. Suomalainen kansalaisyhteiskunta muotoutui 1800-luvun loppupuoliskolla, ja sen vanavedessä syntyi kymmeniä
ellei jopa satoja torvisoittokuntia ympäri
maata: jokaisella itseään kunnioittavalla
yhteisöllä – oli se sitten työväenyhdistys,
vapaapalokunta, nuorisoseura, partiolippukunta tahi seurakunta – oli oma seitsikko.
Suomalaisen puhallinmusiikin kenttä
koostui 1900-luvun alussa lähes pelkästään torviseitsikoista ja seitsikkoperusteisista isommista vaskisoittokunnista. Toki
puupuhaltimiakin oli, mutta niiden merkitys oli pieni.
Kun Venäjän armeijan suomalainen sotaväki lakkautettiin 1900-luvun alussa,
osa sen soittajista ja kapellimestareista siirtyi siviilimuusikoiksi mm. 1905 lakkautetun Kaartin soittokunnan raunioille pe-

rustettuun Helsingin torvisoittokuntaan.
Seitsikoiden kulta-aikaa kesti noin
1920-luvulle asti. Sittemmin kokoonpano
hiljalleen laajeni niin kooltaan kuin soittimistoltaan puupuhaltimien (aluksi lähinnä klarinetti ja huilu) ja lyömäsoittimien
(isorumpu, pikkurumpu, lautaset) hiipiessä mukaan. Esikuva vaikutti maan koko
puhallinkenttään, olivathan sotilassoittajat usein seudun ainoat koulutetut puhallinmuusikot.
Vanhoista käsinkopioiduista sateensyömistä nuoteista soitettiin lujaa kaiken
maailman marsseja, suomalaisia kansanlaulusovituksia ja aikakauden populaarimusiikkia. Esimerkiksi musiikkiliike Fazer
ja Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM)
julkaisivat painettuja nuotteja, jotka kuitenkin tuppasivat leviämään kansiosta
kansioon käsin kopioituina. Sovituksia
tehtailivat usein myös kunkin paikkakunnan puhallinentusiastit.

Suuri ja mahtava 1970-luku

Harrastajapuhallinorkesterit lienevät olleen suurimmillaan 1970-luvun tienoilla. Lähes joka paikkakunnalla oli iso soitTampereen VPK:n
soittokunta vuonna
1900, jolloin
se oli saanut
2. palkinnon
Kansanvalistuseuran
yleisillä laulu- ja soittojuhlilla
Helsingissä.
Edessä keskellä istumassa soittokunnan
johtaja Erns
Lindroth
(vuodesta
1906 Linko).

Kuten eräiden muidenkin Madetojan
teosten, myös Tampere-kantaatin alkuperäisen version kohtalona oli joutua
unohduksiin. Teoksesta on myöhemmin esitetty Madetojan oppilaan Olavi
Pesosen versiota sinfoniaorkesterille ja
kuorolle, mutta alkuperäinen vaskiyhtyepartituuri on ollut kadoksissa. Nyt
kuultavassa Tampereen puhallinorkesteriyhdistyksen konsertissa kuullaan tämä
alkuperäinen versio, jonka partituurin
Anna-Leena Lumme on koonnut uudelleen soitinstemmoista ja joka on jatkossa
saatava Fennica Gehrman -kustantamolta. Näin on jälleen yksi osa tamperelaista ja suomalaista musiikinhistoriaa saatettu arvoiseensa asemaan ja toivottavasti yhä uudelleen uusien yleisöjen kuultavaksi! |
MarkusYli-Jokipii
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Torvisoitosta puhallinmusiikiksi

Partiolippukunta Tampereen Kotkien soittokunta 20-vuotisjuhlakonsertissaan 19.4.1947 ammattikoulun salissa.
Edessä orkesterin johtaja Kalle Leiniö.

tokunta (30–50 soittajaa) ja usein myös
esim. kansalaisopiston piirinä toiminut
nuorisosoittokunta.
Samaan aikaan Suomen musiikkioppilaitosverkosto vahvistui (Laki musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta tuli voimaan 1969), ja soitto-oppiin pääsi entistä helpommin. Puhallinsoittimissa alkeet
kuitenkin opittiin usein paikallisen soittokunnan riveissä. Kuvaavaa on, että vielä tämän artikkelin kirjoittajakin sai ensimmäiset soittotuntinsa isältään ollessaan
kansakoulun neljännellä luokalla vuonna
1972. Musiikkioppilaitoksissa puhaltimet
olivat usein vain pikantti lisä piano- ja
jousisoitonopetuksen joukossa.
Viimeistään näihin aikoihin alkoi myös
naispuhaltajien esiinmarssi, hyvin usein
puupuhallinpultteihin. Instrumentaatiossa alkoi vilahdella yhä enemmän saksofoneja. Käyrätorvet ja pasuunat tekivät tuloaan, sillä niiden opetus kansanperinnepohjalta oli ollut kutakuinkin mahdotonta – niitä ei ollut. Rumpusetti alkoi vakiintua, valitettavasti, ainoaksi lyömäsoittimeksi. Ennen sentään oli isorumpu, pikkurumpu ja lautaset eli kolme soittajaa!

Mestarit, kisällit
ja soitonopiskelijat

Soittokunnissa oli perinteisesti opittu soitonalkeet kokeneemman pulttikaverin
opastuksella. Pultissa edettiin soittotaidon
TAMPU

karttuessa rivin päästä ylempiin stemmoihin ja mahdollisesti jopa solistisiin tehtäviin.
Parantuneiden koulutusmahdollisuuksien myötä kylvettiin soittokuntiin myös
ensimmäinen hajaannuksen siemen. Nopeaoppiset, musiikkioppilaitosten koulimat nuoret puhaltajat kontra soittokunnan iankaikkiset mestari-kisällimetodilla
opetetut kulmakivet eivät välttämättä halunneet tai osanneet soittaa samaa materiaalia.
Vastapainoksi raikuivat ”doch” saksalaiset Halters-vihkot, joiden Kolditz-sovitusmaailma flyygeli-, altto- ja tenoritorvineen sopi suomalaisiin kokoonpanoihin
erinomaisesti.
Samantyylisestä sovitussoinnista ammensivat myös monet suomalaiset sovittajat, kuten Henrikki Virkki ja Leif Källman, joiden tuotokset Hyvinkään Rautatien soittajien julkaisuina olivat suosittua
soittokuntamateriaalia. Vaikutusvaltainen
säveltäjä-sovittaja ja järjestöjyrä oli myös
Poliisisoittokunnan pitkäaikainen kapellimestari Arthur Fuhrmann.
Aikuissoittokuntien kukoistaessa useimmissa musiikkioppilaitoksissa ei kuitenkaan toiminut puhallinkokoonpanoja kuin
periodimaisesti. Puhallinmusiikki yhdistettiin vielä pitkään kansankulttuuriin, joka ei
kaikkien mielestä ollut musiikkioppilaitosten profiiliin sopivaa korkeakulttuuria.
|
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Toisaalta monet puhallinmytologiassa legendaariset 1950–60 -luvuilla syntyneet
nuorisosoittokunnat (Rauma, Kuopio,
Lieksa, Keuruu, Pori, Oulainen, Turku)
olivat voimissaan ja järjestivät soitonopetuksensa kukin tavallaan, esimerkiksi koulun kerhotoimintana ja jotkut myös yhteistyössä musiikkioppilaitoksen kanssa.
Saattoipa nuoriso-orkesteritoiminta
olla jopa alkusysäys paikkakunnan musiikkioppilaitoksen perustamiselle. Tästä
hyvänä esimerkkinä on musiikkineuvos
Erkki Eskelisen uraauurtava työ Lieksan
nuorisopuhallinorkesterin perustajana ja
johtajana sekä myöhemmin Pielisen-Karjalan musiikkiopiston rehtorina ja Lieksan
Vaskiviikon (1980–) isänä.

Puhallinelämäntavan murros

Suunnilleen 1980-luvun lopulla alkoi puhallinelämäntavan seuraava murros. Kaupungistuminen ja maaltapako etenivät
paikkakunnittain eri tahtiin, mutta lopputulos oli yleensä sama: jäljelle jäi ukkoontuva ja nyt myös akkaantuva soittokunnan kantahenkilökunta ja saman
sukukunnan untuvikkopuhaltajia, jotka
luopuivat monesti pillistään heti kotoaan
muutettuaan.
Myös perinteisissä nuorisopuhallinorkestereissa oli nähtävissä murrosaika. Monet
kansanvalistuspohjalta operoineet orkestereiden perustajat ja johtajat olivat siir-

Valmetin soittokunta ryhmäkuvassa vappusoittojen välillä 1947. Eturivissä keskellä johtaja Viljo Ahola.

tymässä eläkkeelle, ja nuoriso-orkesterin
tulevaisuus oli siitä kiinni, että löydettiin pätevä ja erityisesti sopiva työn jatkaja. Lisäksi jouduttiin miettimään, miten
uudistaa toimintaa ja etenkin ohjelmistoa nuorisolle sulavammaksi. Pienilläkin
paikkakunnilla alkoi olla muitakin harrastusmahdollisuuksia kuin paini, pesäpallo,
torvisoitto ja mopoilu.
Opiskelevan nuorison puhallinharrastus ja -uudistusmieli kanavoituivat korkeakoulukaupunkeihin syntyneissä opiskelijapuhallinorkestereissa. Kaikkiaan niitä on Suomeen siinnyt tusina. Niistä pahamaineisin, Retuperän WPK, syntyi jo
vuonna 1933 ja hyvänä kakkosena on
Turun Sohon Torwet vuosimallia 1951.
Opiskelijapumppuja leimaa soittajien nopea vaihtuvuus, mutta yhtä kaikki ne tarjoavat soittomahdollisuuden asuinpaikkakuntaansa vaihtavalle nuorisolle. Linjansa
nämä usein vallan hervottomat kokoonpanot ovat pitäneet; Retuperä avanto-gardella ja soholaiset mm. schlagereillaan.
Niin tamperelainen Torvikopla (perustettu 1991) kuin Boston Promenade Helsingistä ovat sittemmin riistäytyneet vallan kokonaan big bandeiksi, ja sähköbasso beatmusiikin pohjustana kumisee mm.
Joensuun Rytmihäiriköillä. Helsinkiläinen Akateeminen puhallinorkesteri on
keskittynyt sinfoniseen ilmaisuun.

Sinfonistahan mä olen
aina halunnut soittaa

Säveltäjä Harri Wessman totesi joskus Alla Marciansa (1988) säveltämisen tiimoilta:
”Puhallinorkesterille on niin vaikea kirjoittaa, kun ei ikinä tiedä, mitä soittimia on
kulloinkin käytettävissä”. Tätä dilemmaa
helpottaa suurten sinfonisten puhallinorkesterien esiinmarssi Suomeen viime vuosituhannen lopulla. Sinfoninen puhallinorkesteri on käsitteenä edelleen eläväinen,
mutta maltillisesti sanottuna sinfoninen
puhallinorkesteri käsittää täysimittaisen
sinfoniaorkesterin puhaltimiston ja lyömistön, usein rankasti vahvistettuna (esim. 7
klarinettia ml. es-, altto- ja bassoklarinetit)
sekä täyden saksofonisektion. Kokoonpanoissa saattaa olla 50–70 soittajaa.
Sinfonisella nimikkeellä toimivista orkestereista mainittakoon Seinäjoki
Symphonic Band ja Sinfoninen puhallinorkesteri Sisu. Käytännössä kaikki puhallinorkestereiden SM-kilpailujen A- sarjaan osallistuneet orkesterit ovat sinfonisia lähinnä eri oppilaitoksista kumpuavia
kokoonpanoja, kuten Tampereen Musiikkiakatemian Pyynikin Puhaltajat. Uusimpana tulokkaana on FSWP eli Finnish
Symphonic Wind Professionals – Suomen
Puhallinsinfonikot.
Raskaaseen sarjaan pääsevät myös vuodesta 1990 toiminut Puolustusvoimien
|
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varusmiessoittokunta ja monet suurimpien musiikkileirien kokoonpanot kuten
STM-Puhallinleirin, Raudaskylän (Soli)
ja Partaharjun (mm. SPOL) puhallinmusiikkikurssit. Suureksi heittäytyvät myös
viikonlopputapahtumien orkesterit, kuten esim. paikkakunnalta toiselle vaeltava
Ruskatrööttä kippariklinikoineen. Pullonkaulana suuremmalle ilmaisulle kautta linjan ovat lyömäsoittimet. Löytyy kyllä settirumpaleita, mutta nyt pitäisi hallita padat
ja malletit puhumattakaan muista lyömistä
ja runsaasta pikkuperkussiosälästä.

Suomalaista se olla voisi

Parin äskeisen vuosikymmenen aikana
myös kotimaisen puhallinmusiikin tarjonta ja usein myös laatu ovat kasvaneet valtavasti. Edition Elvis toi jo 1980-luvulla
kuulolle mm. Markku Johanssonin modernin sovituksen Savitaipale-reggae, joka
sai kannatusta sitä taitavilta. Lopulta Harri Mäntysen 1987 säveltämä Keltinmäkiblues (kustantaja STM) aloitti uuden aikakauden puhallinorkesterien muuten vielä
siirtolaismarsseja ja fokseja pursuavissa
ohjelmistoissa.
Puhallinkustantamovyöryn aloitti Blosari 1996 ja sitä seurasivat omilla linjoillaan
mm. 7ikko-kustannus, Musact ja Noteline. Sittemmin puhallinkustannuksen linjat ovat laajentuneet aina alkeismateriaaTAMPU

Torvisoitosta puhallinmusiikiksi
Tampereen TY:n
soittokunta harjoittelee Lauri
Siimeksen johdolla vuonna
1987.

Kuva: Juha Ylä-Jarkko

Päivi Pyymäki ja
TTY:n nuorisosoittokunta Laukontorilla kesällä 1995.

Pirkanmaan musiikkiopiston Windus III vieraili Viron Sakussa toukokuussa 2017.

lista sinfoniseen. Menoa ei mitenkään haitannut Timo Forsströmin perinteitä tuulettanut blosarimarssihitti Castle Park, joka opetti suomalaisia ostamaan välillä kotimaisiakin nuotteja.
Puhallinmusiikin pienkustantamisenkin on mahdollistanut kehittynyt tietotekniikka. Notaatio-ohjelmat ovat nopeuttaneet säveltämistä, ja laserprintterillä printatut nuotit ovat painovalmista tavaraa, eikä nykyisten nyrkkipainojen aikana kirjapainokynnyskään huimaa. Parikymmentä vuotta sitten kustannettiin
viisi puhallinsävellystä vuodessa ja otettiin kustakin sadan kappaleen painos.
Nykyään suhde on pikemminkin päinvastainen.

Puhallinammatilaiset Suomessa

Sotilassoittokunnat ovat maamme ainoita kokopäiväisesti toimivia ammattipuhallinorkestereita. Vuonna 2003 sotilassoittokuntien vahvuus oli 246 soittajaa,
vuonna 2017 vain 186 soittajaa – syynä
soittajien määrän vähennykseen oli Puolustusvoimien suuri organisaatiouudistus.
On kuitenkin syytä muistaa, että suomalaisen sotilasmusiikin voimannäytöt vuodesta 1990 järjestetty HaminaTattoo ja
vuorovuosin järjestetyt tattoo-konserttikiertueet pelastivat varmasti monet sotilassoittokunnat juustohöylältä pahimman
laman aikaan 1990-luvun alussa. Puhallinjärjestystä ylläpitää Helsingin Poliisisoittokunta, jonka 43 soittajaa tasapaiTAMPU

noilevat liikennepoliisin ja muusikon toimissaan. Ammattipuhaltajista pitää vielä
mainita edesmennyt Rauman kaupungin puhallinorkesteri, joka toimi vuoteen
1992 (lamaan) asti puoliammattilaisena
kokoonpanona.
Nykyään ammatikseen Suomessa puhaltaa kuutisensensataa henkilöä, kun
sinfoniaorkestereiden noin 300 ja Puolustusvoimien 186 (ml. kapellimestarit)
ja UMO ynnätään. Luku ei sisällä soitonopettajia.

Nuorisossa tulevaisuus, taas

Todellisen baby boomin nuorisopuhalluksessa käynnisti Päivi Pyymäen vuonna 1991 Tampereen työväenyhdistyksessä
aloittama amerikkalaisen kouluorkesterin
tyylinen alkeispuhallinorkesteri. Professori Paul Niemistön STM:n puhallinleireillä
esittelemä systeemi on lyhykäisyydessään
se, että soittajanalut astuvat orkesteripulttiin heti, kun soittimesta ääni lähtee. Metodi on nyttemmin valtakunnallisesti käytössä, ja myös musiikkioppilaitokset ovat
ottaneet toimintatavan omakseen: ”puhallinorkesterikouluja” on syntynyt musiikkioppilaitoksiin ympäri Suomen. Pyymäki on jatkanut metodin kehittämistä suomalaisiin oloihin sopivaksi mm. Suomalainen puhallinorkesterikoulu -oppimateriaalillaan (2004).
Puhallinorkesterikoulut ovat tuoneet
paljon uusia nuoria puhallinsoittajia koko maahan eikä innostus näytä laantuvan.
|
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Viimeistään tässä vaiheessa voidaan kysyä,
voiko myös paikkakunnan muu orkesteritoiminta paremmin, kun puhallinorkesteri kukoistaa.
Kaiken kaikkiaan puhallinorkesteritoiminta on Suomessa pienimuotoista verrattuna puhallinmusiikin supervaltoihin
kuten USA:han tai vaikkapa naapuriimme
Norjaan, jossa on arviolta 2300 puhallinorkesteria ja suurin osa niistä on koulujen
soittokuntia. Suomessa nuorisopuhallinorkesteritiheys lähentelee Norjan lukemia
ehkä vain Kuopiossa.

Paljon on kapusta kiinni

Kaikki tuntemani puhallinorkestereiden
vetäjät ovat korostaneet suurta, usein palkattoman työn määrää, mitä toimiva puhallinorganisaatio vaatii. Oppilaitoksessa päätoimisuuden rajoilla tasapainoileva
molempien matalien vaskien tuntiopettaja
ei välttämättä ole oikea valinta puhallinkokoonpanon vetäjäksi. Harrastajapuhallinorkesterin johtajan on paras olla melkoinen melomaani.
Monista musiikkiopistolaisista ei koskaan tule ammattimuusikkoa, vaan he
hakevat itselleen kivan harrastuksen.
Mielestäni nuoria muusikoita tulisi ohjata myös paikallisiin harrastusryhmiin
mukaan. Samalla nuoret saavat orkesterissa mestari-kisälli -opetusta. Yhteistoiminta eri yhteisöjen ja eri ikäisten ihmisten välillä luo paikkakunnalle me-henkeä.

kiintuneet osaksi monien musiikkioppilaitosten toimintaa. Myös aikuispuhallinorkesterit ovat hakeneet yhteistyöllä ratkaisua soittajiston vanhenemiseen ja suoranaiseen soittajapulaan: puhallinaiheisia
lehtijuttuja silmäillessä hypähtelee toisinaan silmille melkoisen suuria uusia soittokuntia, mutta tarkemmin asiaa tutkittuaan huomaa useamman pikkusoittokunnan yhdistyneen uuden nimen alle.
Puhallinmusiikin harrastajaliitoissa on
viritelty yhteistyötä jo vuodesta 1991 lähtien, jolloin järjestettiin ensimmäiset Valtakunnalliset puhallinpäivät. Puhallinpäivistä onkin kehittynyt tärkeä mm. uuden
suomalaisen puhallinmusiikin esittelyfoorumi. Samoin parin kolmen vuoden välein
järjestettävä puhallinorkesterien SM-kilpailu on tuonut uutta puhtia ja näkyvyyttä puhallinorkestereille, mm. Tampereen
SM-kilpailussa 2007 oli mukana ennätykselliset 44 orkesteria ja yli 2000 soittajaa.
Koulutuspuolelle merkittävä editysaskel on, että vuodesta 2001 Sibelius-Akatemiassa on voinut opiskella myös puhallinorkesterikapellimestariksi.
Suomalaista uutta puhallinmusiikkia
sävelletään tällä hetkellä todennäköisesti enemmän kuin koskaan. Erityisen runsaasti on syntynyt nuorisopuhallinorkestereille sävellettyä ohjelmistoa – vielä parikymmentä vuotta sitten sitä ei käytännössä ollut olemassa. Suomalaiset puhallinkustanjat ovat viritelleet tahollaan yhteistyötä mm. perustamalla yhteisen nettinuottikaupan, FinnBandShopin.

Miksi puhallinorkesteri?

Aina eri-ikäisten yhteissoitto ei ole ongelmatonta: eräänkin kasvukeskuksen nuorisopuhaltajat yhdistettiin erääseen kunnianarvoisaan veteraanisoittokuntaan ajatuksena taata toiminta taaperoille ja taatoille. Tuore naiskapellimestari tarkensi
hivenen tervaskantopasuunasektion fraseerausta sillä seurauksella, että tauon jälkeen sektiota ei enää ollut! Toisaalta: usealla maamme kärkipuhaltajista on lihaisa
soittokuntaluuranko kaapissaan.

Pieni suuri orkesteri 2000-luvulla

Vuonna 2004 teimme Paul Niemistön
kanssa hänen seitsikkotutkimukseensa
liittyvän kyselyn suomalaisille vaskiseitsikoille. Suureksi riemuksemme saimme
yhteyden kuuteenkymmeneen seitsikkoon, joista nelisenkymmentä toimii kohtuullisen aktiivisesti. Useimmissa tapauk-

sissa kyse oli puhallinorkesterin seitsikkoperimää kunnioittavasta sivuprojektista,
joka luotti vanhojen nuottikansioiden lumoon. Mukaan mahtui myös levyttäneitä kokoonpanoja kuten Kaartin Seitsikko
ja postitorviperinnettä jatkava Sinetti-seitsikko.
Vaskiseitsikko on pieni suuri orkesteri,
joka notkeasti taipuu sinne minne taitetaan. Perinne jatkuu, ja esimerkiksi Lieksan Vaskiviikon seitsikkokurssi on koonnut vuosittain kymmeniä alan henkilöitä.

Haasteita ja yhteistyötä

Vaikka puhallinorkesterien määrä onkin tasaisesti laskenut 1970-luvun huippuvuosista, eri harrastajamusikkijärjestöjen jäsenenä on tällä hetkellä yli 200 puhallinorkesteria ja yhteensä yli 5000 soittajaa. Nuorisopuhallinorkesterit ovat va|
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Suomalainen puhallinorkesterilla on varmasti edessään etsikkovuotensa. Miksi sitten suomalaista puhallinorkesteria tulisi vaalia ja kehittää? Syitä on monia: Supisuomalainen soittokunta on kuitenkin
maamme ainoa todellinen jokamiesluokan ja jokasään orkesteri, jonka pulteissa
kaikenikäiset ja eri soittotaidolla siunatut
henkilöt voivat nauttia elinikäisesti yhteissoiton riemusta ja haasteista. Hyvin usein
soittokunta on paikkakunnan ainoa edes
jollain tavalla orkesteria muistuttava kokoonpano. Puhallinorkestereilla on hyvin laaja repertuaari kevyestä klassiseen,
lastenlauluista virsiin. Jos paikkakunnan
puhallinorkesteri voi hyvin, riittää soittajia todennäköisesti myös muihin kokoonpanoihin kuten big bandeihin, sinfoniaorkestereihin ja pienyhtyeisiin.
Meillä on vuosisatainen perinne – ei
hukata sitä! |
Jukka Viitasaari
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90-vuotias kajauttaa yhä komeasti
Kesäinen puistosoitto Arboretumissa

tettu unkarilaisin maustein, matkustettu
Pohjoismaissa, Amerikoissa ja Espanjassa,
esiinnytty sirkuksessa, lähdetty laivaristeilylle ja noustu jopa Linnunradalle. Paitsi puhallinorkesteri, myös omat pienkokoonpanot ovat saaneet esitellä taitojaan.
Samoin solisteja ja kuoroja on vieraillut
vappukonserteissa viihdyttämässä yleisöä.
Vuonna 1927 perustetun soittokunnan
jäsenet olivat 1950- ja 1960-luvuille asti
pääosin partiolippukunnan omaa väkeä.
Sittemmin yhteys on höllentynyt, mutta
ei kokonaan katkennut. Orkesterin tilat
ovat Pirkanmaan musiikkiopistolla, jota
ylläpitää Tampereen NMKY kuten partiolippukuntaa ja orkesteriakin. Orkesterin nykyisistä jäsenistä noin viidennes
on partiolaisia. Partioaate ja taustajärjestö
NMKY:n henki ovat taustalla vaikuttava
voimavara.
Tulevaisuuden haastena Kotkille kuten
muillekin harrastajaorkestereille on toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen. Yleisenä trendinä tuntuu olevan tilaussoittojen väheneminen, joten koko ajan on
mietittävä uusia toimintamuotoja. Mutta
tuote on kunnossa! Tässä upeat asiakaspalautteet lokakuun soittokeikoilta:

T

änä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun Partiolippukunta Tampereen Kotkien johtajisto vieraili Turussa ja
tutustui Auran Tähtipoikien soittokuntaan. Syntyi idea oman kokoonpanon perustamisesta. Se jakoi aluksi mielipiteitä,
mutta johtajisto piti päänsä ja tilasi soittimet perinteiselle puhallinkokoonpanolle
eli seitsikolle.
Nyt, 90 vuotta myöhemmin, Kotkat
on Tampereen ja sen lähiseudun suurin
täysimittainen harrastepohjainen puhallinorkesteri. Samalla se on yksi harvoista
täysimittaisista partio-orkestereista Suomessa. Nykyään Kotkissa musisoi yli 50
soittajaa, joiden ikähaarukka on 8– 80
vuotta.
Orkesteri on nähnyt monenlaista olemassaolonsa aikana, esim. talvi- ja jatkoTAMPU

sotien aikana soittokunta joutui luovuttamaan soittimensa armeijan soittokunnille. Ne tulivat sodan jälkeen takaisin mikä
missäkin kunnossa. Sotien aikana muistakin ymmärrettävistä syistä orkesteri oli
soittotauolla.
Eri vaiheista huolimatta orkesteri on
pystynyt jatkuvasti kehittymään ja kasvattamaan soittajamääräänsä. Tärkeä tekijä
orkesterin kehittymisessä ovat olleet kapellimestarit, jotka pätevinä amatööreinä
ja ammattilaisina ovat olleet ja ovat yhä
tärkeässä roolissa. Nyt orkesteria johtaa
Pekka Ahonen.
Keskimäärin kerran viikossa harjoitteleva Kotkien puhallinorkesteri tekee vuosittain 20–30 soittokeikkaa pääosin Pirkanmaalla ja joskus myös kauempana.
Esimerkiksi reserviläisjärjestöt, Puolustus|
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voimat, yritykset ja Tampereen kaupunki
ovat ahkeria tilaajiamme. Keikkatoiminnan lisäksi orkesterilla 1–2 konserttityyppistä esiintymistä vuodessa. Orkesteri on
myös toteuttanut useita laajempia produktioita eri teemoilla kuten ”Ruutia, raminaa, rakkautta”, ”Moro moro Kustaa III”
ja ”La Strada”. Monipuoliseen ohjelmistoon kuuluu kappaleita laidasta laitaan,
swingistä ja viihdemusiikista kirkkomusiikkiin ja salonkitansseihin.
Perinteinen Holijaa Vappua -konsertti on ollut 70-luvun puolivälistä Kotkien puhallinorkesterin keväinen musiikkitervehdys. Konsertin musiikillinen sisältö on kehittynyt vuosien saatossa ja myös
ulkomusiikilliset seikat – kuten teeman
mukaiset lavasteet, valaistus ja pukeutuminen – ovat tulleet mukaan: ollaan soi-

”Puhallinorkesteri oli aivan verraton! Vieraat ja isäntäväki olivat
erittäin tyytyväisiä ja iloisia siitä,
miten hienosti orkesterin soittama
musiikki sopi tilaisuuteen ja täydellisesti tietysti illan teemaan. Juhlatunnelma nousi kattoon heti, kun
orkesteri aloitti soittonsa.”
”Kiitos teille! Pystyi ylpeydellä sanomaan, että nuo ovat Kotkista! Kuulosti todella upealle!”
”Hei ystävät, te teitte sen! Lämmin
kiitos osallisuudestanne juhlan rakentamiseen.”
”Palapeli osui kohdalleen. Harvoin
olen kuullut niin tyytyväistä hyrinää, vilpittömiä aplodeja ja runsaita kiitoksia.”
Näitä lisää, niin on jo kumma, jos ei soitto soi jatkossakin. |
Kotkien tonttuorkesteri jouluparaatissa

Tapani Virkki

|
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Nokialaisen puhallinmusiikin historiaa

okialaisen puhallinmusiikin historia
alkaa Nokian työväenyhdistyksen
soittokunnasta, joka perustettiin vuonna
1895 työväenyhdistyksen perustamisen
aikoihin. Orkesteri esiintyi mm. työväen
juhlissa ulkomaita myöten, ainakin Ruotsissa ja Norjassa.
Vuonna 1930 Nokialle perustettiin toinenkin orkesteri: Suomen Gummitehdas
Oy:n soittokunta. Gummitehtaan orkesteri voitti mm. Hollannissa amatööriorkesterien kansainvälisen kilpailun kultamitalin ja teki levytyksiä 1940-luvun lopulla. Näitä levytyksiä on tänä vuonna
löytynyt, ja niitä on digitoitu nykyaikaiseen formaattiin. Levyt olivat kuunneltavissa Nokian taidetalolla Kasvun aikaa
-näyttelyssä viime kesänä. Toivotaan, että ne saadaan laajemmaltakin kuultaviin.
Gummitehtaan orkesteri toimi vuoteen 1953 asti. Tehdas oli maksanut soittajille palkkaa harjoitusajoista, mutta silloisen johtajan Väinö Huuhkan kuollessa
palkanmaksu loppui, jolloin useat soittajat siirtyivät työväenyhdistyksen soittokuntaan.
Työväenyhdistyksen soittokunnan taival jatkui vuoteen 1967, josta alkaa Puhallinyhtye Oktaavin historia. Puhallinyhtye Oktaavin perusti Nokian musiikinystävät ry (nyk. Nokian puhallinmusiikki
ry). Oktaaviin siirtyi paljon työväenyhdistyksen soittokunnan soittajia. Oktaavi oli
alusta alkaen riippumaton, joten sillä oli
mahdollisuus ja vapaus esiintyä sielläkin,
mihin sen edeltäjillä ei taustoistaan johtuen ollut pääsyä.
Vanhin arkistoista löytynyt vuosikokouksen pöytäkirja on päivätty 27.1.1969.
Tällöin soittokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Antti Lindström ja johtokuntaan
Rauno Räntilä, Antti Lindström ja Pentti
Paavola. Soittokunnan johtajaksi valittiin
Niilo Hurmalainen, varajohtajaksi Pentti
Paavola ja kalustonhoitajaksi Timo Lindgren. Tilinpäätös vuodelta 1968 osoittaa menoja olleen 5665,80 mk ja tuloja
5952,05 mk. Alkuaikoina orkesterilla oli
vuodessa esiintymisiä 10–25, joten tarvetta soittokunnalle näyttää olleen runsaasti.
Aina eivät esiintymiset sujuneet suunnitellusti. Ulkosoittojen realisoituneesta riskistä löytyy maininta toimintakertomuksesta vuodelta -74: ”Nokia-seura
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Oktaavi Hinttalan kotiseututalolla 9.8.2017

järjesti viime kesänä ns. ”pikkuhinttaloita”, missä nokialaiset eri musiikkiryhmät
esiintyivät. Oktaavin vuoro oli kesäkuussa tosi rankkasateen myötäilemänä. Mutta
olipa sateesta huolimatta paikalle kerrynyt
jopa kaksi kuulijaa.”
Historia toistaa itseään, sillä samaisessa
paikassa Hinttalan kotiseututalolla soitimme pari vuotta sitten sateesta johtuen ahtaassa tuvassa, ja yleisön pystyi laskemaan
yhden käden sormilla. Toinen sääyllätys on
joulun alta 1973, jolloin Nokian Pyryn järjestämän pukkiparaatin soitto jouduttiin
perumaan liki 30 asteen pakkasen takia.
Vuonna 1981 Oktaavi koki harjoitustilakriisin, kun Nokia Oy päätti ottaa Kerholassa olleet orkesterin tilat omaan käyttöönsä. Uusi harjoituspaikka löytyi kuitenkin melko pian keskustan päiväkodin
tiloista, jotka talkoovoimin laitettiin kuntoon. Päiväkodilla pysyttiinkin vuoteen
1996, josta lähtien harjoituksia on pidetty Viholan koulun kellaritiloissa.
Pääosin toiminta on ollut tyypillistä orkesteritoimintaa: harjoituksia, esiintymisiä ja raha-anomusten laatimista. Nuoteista, soittimista ja välillä myös soittajista on ollut pulaa. Orkesteria ovat johtaneet Pentti Paavola, Antti Lindström, Niilo Hurmalainen, Hannu Lehtonen, Jorma
Salmela ja vuodesta 2006 alkaen dir. mus
Raimo Hilden.
Oktaavi on vireä harrasteorkesteri ja
toimii harrastajien ehdoilla. Huumorilla
ja hauskanpidolla on suuri merkitys orkesterin elämässä, tosin joskus ennen suuria
konsertteja on havaittavissa pientä pinnan
kiristymistä. Oktaaviin kuuluu tällä het|
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kellä noin 25 vakituista soittajaa ja tarpeen vaatiessa käytetään avustajia. Soittajien keski-ikä on noin 64 vuotta. Soittajien
rakkaudesta puhallinmusiikkiin kertoo se,
että useat toimivat Oktaavin lisäksi myös
muissa pirkanmaalaisissa kokoonpanoissa.
Orkesterille vuoden kohokohtia ovat
olleet omat konsertit, joita on pidetty joka syksy jo vuosien ajan ja parina viime
vuotena myös keväisin. Konserttien ohjelmistot sisältävät yleensä musikaalisikermiä, ikivihreitä, soolokappaleita ja välillä
haastavampiakin teoksia, jotka ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia niin kapellimestarille kuin soittajillekin. Nuotit ja soitto
ovat kuitenkin kohdanneet toisensa viimeistään pari harjoitusta ennen konserttia. Konserteissa on usein ollut mukana
myös laulusolisteja, viimeisimpinä Jari
Välimäki, Minna Pinola ja Jari Pekkinen.
Viime kevään konserttimme teemana
oli Suomi 100 – Nokia 80. Niinpä konserttiohjelmisto sisälsi pelkästään kotimaista musiikkia. Jälkimmäinen konsertinpuolisko sisälsi Nokiaan liittyvää musiikkia, esimerkiksi paikkakunnalla vaikuttaneiden säveltäjien tuotantoa. Tämän
syksyn konserttimme teemana oli Puhallinyhtye Oktaavi 50 vuotta, ja ohjelmistossa oli monipuolinen kattaus koti- ja ulkomaista musiikkia.
Teemme yhteistyötä Nokian kaupungin kulttuuritoimen kanssa, jonka myötävaikutuksella olemme vuosittain pitäneet konsertteja Nokian Poutunpuistossa ja Hinttalan kotiseututalolla. Nokialla
perinteisiin kuuluvat myös eri työväenyhdistysten vappujuhlat, joissa olemme

vakioesiintyjiä. Kunnon torvisoitto kuuluu oleellisesti vappuun! Nokian lisäksi
olemme viime vuosina esiintyneet useasti
mm. Lempäälän Mummon kammarissa ja
Mouhijärven kirjastossa.
Erittäin tärkeä osa Oktaavin toimintaa
ovat koulukonsertit. Maininta koulukonsertista soitinesittelyineen Kankaantaan
ja Koskenmäen kansakouluilla löytyy jo
vuoden 1973 toimintakertomuksesta, joten kyse on vanhasta perinteestä. Viime
vuosina koulukonsertteja on pidetty kaksi
vuodessa: keväällä ja joulun alla. Muutaman viime vuoden aikana olemme päässeet esiintymään Nokian jokaisessa koulussa, ja kierros on alkamassa alusta. Koulukonsertteihin kuuluu tärkeänä osana
soitinesittelyt, ja viimeisissä konserteissa
myös oppilaat ovat päässeet osallistumaan
soittaen rytmisoittimia ja jopa johtamaan
orkesteria!
Oktaavin esiintymisiin kuuluu oleellisena osana myös verbaalinen yleisön viihdyttäminen. Johtajamme Raimo Hilden pitää
juonnoillaan ja repliikeillään yleisön suupielet hymyssä, olkoon kuulijakunta sitten
koululaisia, vanhuksia tai siltä väliltä.
Loppusanoiksi nostan pari Oktaavin
taustayhdistyksen toimintakertomuksista
löytynyttä lausahdusta. Vuoden 1977 kertomuksen laatijalta ovat nämä viisaat sanat: ”Joskus on tuntunut siltä, että puhallinorkesteria Nokialla ei tarvita, nykyisin
lisääntynyt pop-tarjonta ja työväenliikkeeseen kuuluva perinteinen aatteellinen laulanta on vienyt pohjaa ennen -39 tapahtuneen työväentalon palon aikaisen, miltei
välttämättömän torvimusiikin osuudesta
iltamien vietosta. Näiden 11 vuoden kuluessa on kuitenkin selvästi osoittautunut
oikeaksi käsitys, että torvimusiikki ei elä
renessanssiaan minkään ajan virtausten
mukana, vaan että suomalainen juhlaperinne ollakseen täysipainoista, vaatii torvisoittokunnan mukanaolon.”
Vuoden 1972 toimintakertomuksessa
Oktaavin ollessa viisivuotias mainitaan:
”Ikä ei siis ole vielä kovin korkea, joten
vanhuuden kalkkeutumisesta ei vielä vuosikymmeniin ole vaaraa”. Luulenpa, että
kirjoitan saman tekstin vuoden 2017 toimintakertomukseen. |
Tero Pyylampi

Kuva: Hannu Kallio

Mansetti täytti
30 vuotta

Puhallinyhtye Oktaavi 50 vuotta

Mansetin juhlakonsertti 13.11.2016 Pakkahuoneella

P

uhallinorkesteri
Mansetti juhli kolmekymmenvuotista taivaltaan viime vuoden
marraskuussa konsertissa Tullikamarin Pakkahuoneella. Isänpäivän
iltaan sijoittunut konsertti oli yksi orkesterin
juhlavuoden tärkeimmistä tapahtumista, samoin kuin esiintyminen
Pápan musiikkifestivaaleilla Unkarissa edelliskesänä. Tampereen kaupungin kulttuuritoimen
kanssa yhteistyössä järjestetty konsertti sisälsi viihdemusiikkia, erityisesti Kirkan tunnetuksi tekemiä kappaleita Esko Heikkisen ja orkesterin oman saksofonistin
Markus Boedekerin sovituksina. Konsertin laulusolisteina esiintyivät
Iina Hietanen ja Lauri Kangasaho.
Mansetti koostuu kokeneista ammatti- ja harrastajasoittajista, joita
on orkesterissa keskimäärin 25. Orkesterin johtajana on toiminut jo
useampia vuosia Sauli Saarinen, joka työskentelee Kaartin soittokunnan trumpetistina ja opiskelee Sibelius-Akatemian sotilaskapellimestarilinjalla. Mansetin ja Saulin yhteistyö on sujunut iloisissa ja ahkerissa
merkeissä viikoittaisissa harjoituksissa Hervannan elokuvateatterissa.
Pitkän soittotaipaleen tehnyt Mansetti jatkaa onnistuneen juhlavuoden jälkeen virkeänä ja elinvoimaisena sekä valmiina kohtaamaan uusia haasteita. Tamperelainen puhallinmusiikista kiinnostunut yleisö on
löytänyt tiensä Mansetinkonsertteihin, mikä kannustaa jatkamaan toimintaa eteenpäin. |

Sari-Maija Suominen
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Ei tehrä tästä ny numeroo…
eli erään pirkanmaalais-satakuntalaisen
yhteistyöprojektin tarina

K

Kuva: Martti Ahola

Yhteisorkesterin komeat
rivistöt Parkanon urheilutalolla 19.2.2017.

Kyröskosken (Hämeenkyrö) Koskilinna antoi
tunnelmalliset puitteet konsertille.

TAMPU
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aikki alkoi, kun Sirolan Esko eräänä tiistaina varovasti kysyi, suostuisimmeko pitämään yhteiskonsertin Karvian soittokunnan ja Korsukuoron kanssa. Mukaan voitaisiin saada myös muutama parkanolainen soittaja, parkanolaisilla
kun ei ole enää omaa orkesteriakaan. Kyröskosken VPK:n soittokunta totesi kokolailla yksimielisesti, että voisihan sitä
ajatella, kun ei parempaakaan tekemistä
ole. Tavoitteen puuttuessa on tylsää harjoitella.
Esko sitten järjesti ensimmäisen tapaamisen, jossa oli tarkoitus sopia siitä, mitä yleensä ollaan tekemässä. Tässä tapaamisessa tunnelma oli alkuun vähintäänkin varautunut. Puolin ja toisin mietittiin, että mitähän nuo toiset meistä ajattelevat, kun meillä on aika pieni orkesteri
eikä edes kaikkia tarvittavia soittimia. Ja
onko meidän ohjelmisto tarpeeksi hienoa,
jotta sitä kehtaa toiselle osapuolelle ehdottaa? Molemmilla oli omat ajatuksensa siitä, mitä olisi kiva soittaa. Teemaksi valikoitui tietysti 100-vuotias Suomi, ja ohjelmistoon päätettiin kelpuuttaa vain kotimaista musiikkia.
Molemmat orkesterit harjoittelivat ensin erillään. Puolet ohjelmistosta oli toisen orkesterin ehdottamaa, ja näitä nuotteja tutkittiin aluksi vähän epäluuloisesti.
Pikkuhiljaa päästiin rytmeistä ja uusista
kuvioista jyvälle, ja tuli sellainen olo, että vihdoin oikeasti opitaan jotakin uutta,
sellaista mitä ei osattu ennen.
Ensimmäiseen yhteiseen harjoitukseen
lähdettiin sitten koko porukalla. Siinä vaiheessa mielessä oli jo kysymys työnjaosta. Kuka johtaa? Kumpi rumpali soittaa?
Näitä ei oltu pohdittu etukäteen, ja ensimmäiset harjoitukset olivatkin joidenkin kohdalla vähän hankalat. Heräsi kysymyksiä, tarvitaanko minua lainkaan, kun
tuo toinen näyttää tekevän sen, mitä minä
teen tavallisesti. Pienessä porukassa tehtäviä harvoin tarvitsee jakaa. Kaikilla on se

oma tontti, ja samasta stemmasta soittaminen ei tunnu mukavalta. Sitä paitsi se
toisen orkesterin soittaja saattaisi huomata, että soitan väärin tai liian lujaa. Kyräilyä ja lievää ärtymystäkin oli nähtävissä,
vaikka osa jo innostui jopa juttelemaan.
Ennen toisia harjoituksia oli käyty ahkeraa sähköpostittelua, ja työnjako alkoi
selkiintyä. Kappaleet kuulostivat hyviltä, ja hymy alkoi hiipiä useamman soittajan kasvoille. Tästähän taitaa oikeasti tulla
jotain. Hiljaa soittaminen tuotti edelleen
ongelmia. Pienen orkesterin soittajat olivat tottuneet soittamaan kovaa, jotta oma
stemma varmasti kuuluu. Ei osattu ottaa
huomioon sitä, että samaa soittikin nyt
useampi.
Konserttiviikonloppu lähestyi. Viimeisissä yhteisharjoituksissa jo alkoi olla sellainen tunnelma, että oman tontin jakaminen on oikeasti ihan hyvä juttu. Harjoituksiin tullessa tervehdittiin kuin vanhoja tuttuja. Höpötystä alkoi kuulua sieltä ja täältä, kun soittajat olivat huomanneet saaneensa uusia kuulijoita vanhoille
tarinoilleen, niille, jotka oma porukka on
kuullut jo... no, aika monta kertaa. Lyömäsoittajat eivät malttaneet olla hiljaa
edes soittaessaan.
Vihdoin koitti odotettu konserttiviikonloppu. Kenraaliharjoituksen jälkeen
konsertoitiin lauantaina Hämeenkyrössä,
sunnuntaina Parkanossa ja Karviassa. Yleisöä oli mukavasti paikalla, ja soitto soi komeasti. Hiljaa ei juuri osattu soittaa vieläkään, mutta siitä ei enää kukaan jaksanut
jurputtaa.
Mutta hauskaa oli, sellainen leiritunnelma! Oltiin sentään yhdessä 15 tuntia
viikonlopun aikana. Kotiinlähtö oli suorastaan vaikeaa, kun uusien soittokavereiden kanssa olisi vielä voinut vaihtaa ajatuksia.
Karvian konsertissa koettiin mahtavan
musiikin lisäksi myös toinen merkityksellinen asia: Karvian soittokunnan soittaja
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Jaakko Harju palkittiin Suomen Puhallinorkesteriliiton vaakunalaatalla 70 vuoden
aktiivisesta toiminnasta puhallinmusiikin
parissa. Suuren kunnioituksen arvoinen
taival!
Te kaikki pienissä soittokunnissa soittavat: Ottakaa yhteyttä naapurisoittokunnan Markkuun tai Esaan ja järjestäkää yhteiskonsertti. Isolla porukalla soittaminen
on hauskaa. Uusiin ihmisiin tutustuminen on alkujärkytyksen jälkeen yllättävän
mukavaa. Uusia kappaleita harjoitellessa
oppii uutta, eivätkä sen toisen orkesterin
kappaleet oikeasti niin vaikeita ole. Loppujen lopuksi voi käydä niinkin, että mielen pohjalla alkaa itää jo toive seuraavasta
yhteisprojektista. |
Marita Rantamäki
tässä projektissa mukana
tuuban ja tahtipuikon kanssa,
Kyröskosken VPK:n soittokunta

Musiikillista
ilotulitusta
100-vuotiaan
Suomen kunniaksi

-konsertit

18.–19.2.2017
Hämeenkyrössä,
Parkanossa ja Karviassa
Esiintyjinä yhdistetyt
puhallinorkesterit:
Kyröskosken VPK,
Parkanon Soittajat,
Karvian Soittokunta ja
Korsukuoro
Konsertin johtajat:
Marita Rantamäki,
Jarkko Salonen,
Ville Katajamäki
Korsukuoro:
Pertti Vesterholm
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Denise Ward ja Puhallica Hämeenkyrön
konsertissa 12.5.2017

T

Kuva: Merja Eskelinen

jelmisto koostui kotimaan ja kohdemaiden musiikeista. Matkaviemisinä oli suomalaisten puhallinsäveltäjien, Jukka Viitasaaren ja Antti Nissilän, takuuvarmaa ohjelmistoa. Kohdemaiden puhallinmusiikki kulttuurista kuultiin skotlantilaista
musiikkia Puhallican esittämänä ja virolaista musiikkia Windus III:n tulkitsemana.

H

ämeenkyrön Puhallican nuorisopuhallinorkesterit ja Pirkanmaan musiikkiopiston Windus III soittivat tunnelmallisen konsertin Hämeenkyrön Monitoimikeskus Sillassa 12.5.2017. Monipuolisessa ja laadukkaassa konsertissa
kuultiin Puhallican C-orkesteria Marita Rantamäen, Puhallican B-orkesteria
Denise Wardin ja PMO:n Windus III -orkesteria Anu Pihlin johdolla. Ilta soljui mukavasti kuunnellen Markku Helteen ja Anu Pihlin luonnikkaita juontoja
soiton lomassa. Kahvituksesta saatiin samalla nauttia Puhallican vanhempainyhdistyksen tarjoilemana.
Konsertin teemana oli matkaanlähtö. Puhallica suuntasi konserttimatkalle Skotlantiin kesäkuun alussa ja Windus III Viroon toukokuun lopussa. Konsertin oh-

Konsertti-iltaan sisältyivät myös kapellaimestari
Denise Wardin tunteikkaat jäähyväiset. Illan konsertti oli hänen viimeinen konserttinsa Suomessa. Konserttimatkan jälkeen on tiedossa muutto
Skotlantiin. Denise on johtanut Puhallicaa kymmenen vuotta. Hän kiitti Hämeenkyrön kansalaisopiston johtajaa ja kulttuurisihteeriä Pirkko Pilvistä yhteistyöstä.
Lämpimät kiitokset saivat myös Marita Rantamäki ja Markku Helle. Ilman näiden paikkakuntalaisten aktiivien arvokasta työtä ei Puhallican toiminta olisi mahdollista.
Lämmin tunnelma ja yleisöltä saadut kiitokset
varmasti siivittivät nämä orkesterit mukaville matkoille. |
Merja Eskelinen
PMO:n Hämeenkyrön toimipisteen hoitaja
ja huilunsoiton lehtori

P

uolustusvoimien varusmiessoittokunnan tähän mennessä suurin ponnistus, Kasari-kiertue, kiersi seitsemän elokuisen päivän aikana Suomen suurimmat
estradit aina Tampere-talolta Turun Logomoon. Ainutlaatuisen kokemuksen lisäksi
kiertue testasi sotilassoittajien sodan ajan
tehtäviin liittyviä taitoja kuten paineensietokykyä ja musiikillisia valmiuksia. Musiikkikapteeni Tero Haikala kuvaili kiertuetta Yle Aamu-tv:n haastattelussa palveluksen huipentavana loppusotana, jossa
varusmiehet joutuvat kokemaan niin henkisestä kuin fyysistä painetta.
– Koettelemme varusmiesten valmiutta pitkäjaksoisessa, kohtalaisen raskaassa ja vaativassa harjoituksessa näin musiikin keinoin. Rakennamme kaiken itse
aina valoista ja tekniikasta lähtien. Tällaisilla kiertueilla yöunet jäävät aika vähiin,
mutta silti on kyettävä esiintymään täpötäydelle salille ja vetämään se hyvä veto,
TAMPU

musiikkikapteeni toteaa.
Konsertti jakautui
kahteen osaan, joista ensimmäisen johti musiikkikapteeni Tero Haikala ja toisen muun muassa Pepe & Saimaa -levyn
kapellimestarina, kosketinsoittajana ja sovittajana toiminut yliluutnantKasarikiertue vieraili su 20.8.2017 Tampere-talossa
ti Tommi Suutarinen.
Muhkean kasarisoundin
loihti megaviihdeorkesteri, joka koostui ohjelmiston äänimaailmaa. Lämpöä konsinfonisesta puhallinorkesterista, isosta serttisaleihin toivat kevyet marimbasoolot
jousistosta sekä komppibändistä.
Toton Africassa sekä jazz-tyylinen, vanhan
Kiertueella kuultiin kasarihittejä ai- ajan big band -musiikkia mukaileva sovina Michael Jacksonin ikonisesta Billie tus Madonnan Material Girlistä.
Jeanista Tina Turnerin The Bestiin. 80-luLähes loppuunmyyty Tampere-talo tarvun kappaleiden mahtipontisuus sopi josi varusmiessoitajille kokemuksen, jolloistavasti 70-henkiselle megaviihdeorkes- laista harvoin tarjotaan siviilielämässä. |
terille. Orkesterisovituksia oli tehnyt useampi henkilö, millä pyrittiin rikastamaan Korpraali Jani Kaitosalmi
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Kuva: Joonatan Järvinen

Kasaria halki Suomen

Puolustusvoimien Suomi 100kesäkiertue 2017

unnustan kerettiläisyyteni. Minun piti alunperin olla 7.6.2017 Finlandiatalolla kuulemassa poikuusvuosieni progesuosikkiani Kansas-yhtyettä Jenkeistä. Euroopan turvallisuustilanteen takia
peruuntunut konsertti mahdollisti Puolustusvoimien Suomi100-kesäkiertueen
2017 tsekkaamisen Tampereella. Eipä tarvinnut pettyä.
Nuoruuden hairahduksiini kuuluu
myös yhdysvaltalaisen Earth, Wind & Fire -yhtyeen Suomen keikan missaaminen
vuonna 1982. Diskoa, R&B:tä ja ties mitä yhdistellyt yhtye oli tuolloin aallonharjallaan älykkäin hitein, korkealentoisine
lauluosuuksineen ja oivaltavin puhallinsovituksin. Nyt Kaartin Big Band toi tämän
musiikkinautinnon Pasi-Heikki Mikkolan johtamana melkein kotiovelleni kesän
kera, ja vieläpä ilmaiseksi.
EWF:n musiikkia tulkittaessa pakettiin
kuuluvat haastavat vokaaliköörit, vankka
puhallinsektio ja kompin tiukka groove.
KBB solisteineen (Osmo ja Heini Ikonen, Sami Pitkämö,) hallitsi nämä kaikki. Sovitukset (Tero Lindberg ja Roope
Löflund) kumarsivat alkuperäisklassikkoja eivätkä turhia rönsyilleet. Lindberg
myös liidasi kovaa ja korkealta vetänyttä
trumpettisektiota. Oli aivan upeata kuulla Get away alkuperäisellä rakenteella – ei
jamina, kuten isäbändi sen viime vuosinaan teki – ja Jupiterin taivaalliset puhallinosuudet loksauttivat leuan etenkin pasuuunasektiota seuratessani.
Sing a Songiin mennessä kaikki oli balanssissa ja vokalisteista etenkin Osmo
Ikonen oli mieleeni. Hyvin rakennettu
kesäinen setti kesti mainiosti Septemberiin
ja encore Let´s Grooveen asti. Jäyhät hämäläiset innostuivat tanssahtelemaankin paikallista Kassi-Almaa myäre.
llmavoimien Big Band aloitti Laikunlavan konsertin jazzveteraani Eero Koivistoisen luotsaamana suomalais-kansallisessa hengessä. Sovittamansa Ismo Alangon Kun Suomi putos puusta kuvasi hyvin
yleisön ilmeitä (Jazz) Valse Tristen, op.44
(säv. Jean Sibelius, sov. Eero Koivistoinen) aikana. Kypsää soitantaa ja Johanna Iivanaisen ihanaa vokalisointia, jotka
Jani Saaranen kruunasi flyygelitorvellaan.
MILjazzia komeimmillaan, mutta siitä yhdestä jatsikupletista en niin piitannut. Kesäkiertueen, tai pikemminkin kesäshown,

Kuvat: Jukka Viitasaari

Yhteistyötä, matkaanlähtöjä ja jäähyväisiä

viimeinen akti oli Varusmiessoittokunnan
showband. Isänmaan toivoilla oli taasen
energiaa vaikka mulle jakaa, etenkin laulupuoli oli toissavuoden kattaukseen verrattuna tytöillä ja pojilla kondiksessa. Pu|
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hallinsektio koostui tällä kertaa vain kahdesta saksofonista, joten en retostele rokkikukkoja/tipuja tämän enempää. |
Jukka Viitasaari
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KUULOLLA

Tempo di Tampu

Kuva: Puolustusvoimat / Joonas Vataja & Joonatan Järvinen

Taitava baritonisti Anniina Oksman soitti
solistina Varusmiessoittokunnan Finlandiakiertueen Tampereen konsertissa.

T

ämäpä oli ensimmäinen kuulemani
Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan eli tuttavallisemmin PVVMSK:n
konsertti, jossa musiikkikapteeni Ville
Paakkunainen toimi päällikkökapellimestarina. Niin ikään musiikkikapteeni
Tero Haikalan kanssa johdettu Finlandia- kirkkokiertue toimi samalla ”Varkkareitten 2017” konserttisoittokunnan tulikokeena peruskoulutuskauden jälkeen.
Suomen satavuotisjuhlaa arvokkaalla tavalla kunnioittavalla Finlandia-kirkkokiertueella kuultiin kansallisromanttisia ja isänmaallisia sävelmiä sinfonisen puhallinorkesterin esittämänä. Mukavasti täyttynyt Tam-

pereen Aleksanterin kirkko sai 28.3.2017
tuta todella mäjäkän avauksen, kun Haikalan johtama Jukka Linkolan Wedding
Music kiiri korville. Mahtipontisen tarttuva teos sisältää myös korkeaveisuista cornismia ja selestiliaalista ääri-trumpetismia
– molemmista suoriuduttiin vailla suurempaa tarvetta viettää aikaa kiirastulessa. Jos nyt kuitenkin pikkuisen... Kaikuisa
kirkko aiheutti joko todellista tai kuviteltua klappia. Mieleen tulvi muistoja Mikkelin puhallinpäiviltä 1998, jolloin teos
sai kantaesityksensä.
PVVMSK on saanut näistä kirkkokonserteista oikein maan ja taivaan läheisiä
ottamalla mukaan laulunumeroita, joista tällä kertaa vastasi mainio eteläpohojalaane tenori Mika Nisula (s. 1978). Nuoren miehen ääni taipui niin Elämälle (Oskar Merikanto, sov. Pauli Marttinen) kuin
Puccinin Nessun Dormaan, joka Marttisen
sovituksena hätkäytti myös tam-tamin
käytöllään.

Uudet arrit kukoistivat Paakkunaisen johdolla myös Virsi-fantasiassa, jossa sovittaja Samppa Leino naitti yhteen kirkkourut, konserttisoittokunnan, tenorin ja
Antti Joen es-kornetin, mies tuurasi sairastunutta suosikkitrumpetistiani Seppo
Pohjoisahoa. Maan korvessa kulki, hyvää
sovitustyötä! Toinen Pohjoisaho-tuurauskeikka tuli lyhyellä varoitusajalla Anniina
Oksmanille, joka kiskaisi Jim Curnowin
Rapsodian baritonitorvelle ja orkesterille
tuosta vaan. Solistinen ote heti alkutahdeista lähtien. Terveisiä vaan opelleen Salmelan Jullelle...
Ansaittuja aplodeja raikui kaikille solisteille. Lisäpinnat kapuille ahkerasta virityksen tarkistamisesta, se alkoi olla
kohdallaan päätösnumeron eli Sibeliuksen Finlandian aikana, mistä nykyään jo
oikein osaa odottaakin laulettua hymniä. Hymiöitä konserttikokonaisuudesta,
myöhäiskeski-ikäiseen korvaani eivät oikein soveltuneet pirteän juontajakaksikon
PVVMSK-some-hypetykset. |
Jukka Viitasaari

Puhaltajien juhlaa!

Tunnelmia Tampu-orkesterista ja 10-vuotisjuhlakonsertista 4.12.2016

C

hurchill on sanonut, että hevosen selässä vietetty aika ei koskaan mene
hukkaan. Sama koskee yhdessä soittamista.
Lauantaina 3.12. löysin itseni puhallinorkesterin harjoituksista aikaan, jolloin
yleensä juon aamukahvia. Kurilan harjoitussalin oli täyttänyt Tampu-orkesteri
runkonaan Kotkien kynnelle kyennyt väki sekä soittajia ainakin Boforista, Mansetista, Rautatieläisten soittokunnasta,
Pirkanmaan musiikkiopistosta, Pyynikin
Puhaltajista ja Oktaavista. Anna-Leena
Lumpeen ammattimainen ja selkeä johtaminen tuotti tulosta: vaihtuvatkin tahtilajit tarkentuivat, musiikin muoto, sointi, artikulaatio, yhtenäisyys ja nyanssit kirkastuivat.
Sunnuntaina 4.12. kokoontui 10-vuotista olemassaoloaan juhlistava Tampun
väki Pyynikkisaliin. Tyhjille tuoleille ei
tarvinnut soittaaa, ja yleisö eli soitossa
mukana taputtaen innokkaasti sarjojen
osien välissäkin…
Konsertin aloitti Pirkanmaan musiikkiopiston Windus III, joka marssitti possuja
Aksel Kiviniemen humoristisen musiikin
tahtiin ja tanssi sateessa Jukka Viitasaaren sävelin. Petri Juutilaisen ja Jukka Itkosen tapa yhdistää musiikkia puhuttuun
tekstiin oli hykerryttävä, varsinkin hevosharrastajan näkökulmasta. Valitettavasti
logistiikan sujuvuuden varmistamiseksi
olin muualla kuin kuulolla Antti Nissilän
pimeässä viheltelyn ajan, mutta uskonpa

Kuva: Seija-Leena Nevala

Konserttisoittokunnan tulikoe

Windus III

sen olleen sujuvaa ja viihdyttävää soittoa,
ja soittajien nauttineen musisoimisesta
Anu Pihlin johdolla.
Ohjelman keskelle sijoitettu Tampuorkesteri aloitti ja lopetti osuutensa Jukka Viitasaaren sävelin, iloitteli Usko Meriläisen hassuilla tahtilajeilla ja lähti Janne Laineen kanssa kävelylle Ratinan valojen loisteeseen, Laivapuistoon ja Laukontorille.
Väliajan jälkeen lavan täytti Pyynikin
Puhaltajat kapellimestarinaan Marjo Riihimäki. Jukka Linkolan melodisen juhlava musiikki johdatti kuulijan kuohuvan
kosken partaalle, illan solisti Leevi Lehto-

SYYSkokous

askisoitinten emeritusprofessori Paul Niemistö
(Minnesota, USA) on vanha ystävämme mm. STMpuhallinleireiltä ja Ameriikan Poijat -vaskiseitsikosta.
Viime keväänä hän vieraili Suomessa Fullbright-stipendiaattina jatkamassa tutkimustaan seitsikkoperinteestä.
Tampu järjesti 31.3.2017 yhteistyössä Pirkanmaan musiikkiopiston kanssa koulutusiltapäivän, jossa Paul Niemistö johdatteli ensin matalien vaskien harjoittamiseen
ja piti sitten Windus III:n matalien vaskien sektiokoulutuksen. Kahvittelun jälkeen Niemistö luennoi nuorisoorkesterin harjoittamisesta. Tilaisuudessa virisi vilkas keskustelu, ja ideoitiin mm. lisää koulutusta matalille vaskille ja lyömäsoittajille.

ma 11.12.2017 klo 19.00
Ravintola UkkoMetso
Kauppakatu 16
Esityslistalla sääntömääräiset
asiat. Virvokkeita.
T ER V E T U L OA !
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Pia Vilermo

Paul Niemistö
koulutti
V

Tampereen
puhallinorkesteriyhdistys ry:n (TAMPU)

TAMPU

nen ryöpsäytti säveliä toistensa perään, ja
virtuoosinen konsertto oli helppoa kuunneltavaa, kuin kirkasta vettä vain. Hetken
suvannon jälkeen mentiin taas eteenpäin
ihan täydellä höngällä, ja kuulija totesi olleensa keskellä maagista hetkeä. Kyllä ksylofoni onkin hieno soitin! Kun Helsingin
mutkat oli vielä kierretty ratikkakyydillä
ja konsertin viimeinen sävel puhallettu,
ei voinut kuin todeta, että kyllä kannatti viettää viikonloppu Tampun porukoissa niin itse soittaen kuin toisia kuunnellen. |
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TAMPU

Tempo di Tampu

Tampu onnittelee!
P

uistotornin Puhaltajien (TTY:n soittokunnan) kapellimestari Tanja Karjalainen valmistui Sibelius-Akatemian puhallinkapellimestariluokalta. Loppututkintokonsertissaan 6.4.2017
Lappeenrannassa hän johti Rakuunasoittokuntaa. Konsertin ohjelmassa oli mm. Hindemithin
Sinfonia, Rautavaaran A Requiem in Our Time ja
Jyrki Koskisen Ignis fatuus – Virvatulelle.

B-sarjan SM-voittajaorkesteri 2017 Pirkanmaan Puhaltajat

Kuva: Ari Mikkola

V

P

uhallinorkestereiden suomenmestaruuksista kisattiin Turun konservatoriolla 22.–23.4.2017.
Tamperelaisorkesterit menestyivät kisoissa mainiosti: B-sarjan voiton vei
Pirkanmaan Puhaltajat Anna-Leena
Lummeen johdolla, ja samassa sarjassa kolmanneksi sijoittui Tampereen konservatorion Bofori johtajaparkusjarvi_mainos_a5_vaaka_200910.pdf 20.9.2010
naan Juha
Untala. C-sarjassa neljän-

neksi sijoittui Pirkanmaan musiikkiopiston Windus II Päivi Pöyhösen ja
Anu Pihlin johdolla. Lisäksi molemmat Pirkanmaan musiikkiopiston orkesterit palkittiin sarjassaan parhaan
pakollisen teoksen tulkinnasta. B-sarjan pakollinen teos oli Jukka Viitasaaren Tall Tales ja C-sarjassa Tielman Susaton (sov. Raine Ampuja)
13:50:10
Three Dancerye Dances.
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iime maaliskuussa Valtakunnallisilla Puhallinpäivillä Rovaniemellä palkittiin Suomen
Puhallinorkesteriiliiton Vuoden Pinna 2017 -tunnustuksella Anna-Leena Lumme. Pinna-palkinto
myönnetään vuosittain harrastemusiikin parissa
työskentelevälle ansioituneelle orkesterinjohtajalle. Pinna-palkintoa on jaettu vuodesta 2004 lähtien, ja tunnustus tulee nyt jo toisen kerran tampulaiselle (Päivi Pyymäki 2014).

T

ampereen kaupunki palkitsi Päivi Pyymäen
merkittävästä työstään tamperelaisten lasten
ja nuorten hyväksi Vuoden aikuinen -palkinnolla.
Pyymäki on perustanut ja vetänyt puhallinorkesterikoulutoimintaa, joka on tuonut monelle elinikäisen harrastuksen ja ollut joillekin väylä jopa ammattiuralle. Palkinto jaettiin Lasten oikeuksien päivän perhetapahtumassa 18.11.2017 Tampereella.

