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Työ, jolla on
tarkoitus
Puhallinorkesterinjohtajan ja soitonopettajan työ on kivaa hommaa: musiikki itsessään
on hienoa, konserteissa saa kokea monenlaisia elämyksiä ja usein sekä oppilas että opettaja
oppivat jotakin. Mutta onko tämä ”työtä, jolla on tarkoitus”, kuten Puolustusvoimat mainostaa
itseään?
Kauhistelematta sen enempää nykytilannetta kaikenlaisia maailmanpelastajia todellakin tarvitaan. Vaihtoehtoisessa elämässä voisin toimia lastenlääkärinä, kehittää ekologisia energialähteitä tai olla muulla tavoin ratkomassa ihmis- ja yhteiskunnan kohtalonkysymyksiä. Näihin töihin
verrattuna soitonopetus vaikuttaa aika yhdentekevältä.

Tampereen
puhallinorkesteriyhdistys ry:n
hallitus 2015
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)

Kevään viimeisinä viikkoina olen järjestänyt pieniä konsertteja oppilaitteni omiin kouluihin. Tarkoituksena on ollut, paitsi päästä esittämään harjoiteltua ohjelmistoa, myös esitellä ja mainostaa soittoharrastusta. Yhden tälläisen konsertin jälkeen sain erään oppilaan vanhemmalta seuraavan viestin: ”Kyllä oli lapsi niin innoissaan koulukonsertista, kun oli hänen mielestään mennyt tosi hyvin, ja kerrankin koulukaverit olivat kehuneet ja pitäneet häntä hyvänä jossain. Teki
niin hyvää hänelle, kun on sairautensa takia jäänyt vähän ulkopuoliseksi luokassaan.”
Tässä viestissä kiteytyy musiikinopetuksen tarkoitus: tuottaa iloa ja hyvää itsetuntoa. Myös soitonopettaja voi pelastaa maailmaa. Soittaja kerrallaan.
Anu Pihl

Ta i t t o
Jussi Kiiskilä | Studio Mielikuva Oy
Pa i n o pa i k k a
Nekapaino Oy, Pirkkala 2016
K A NSI
Tänä vuonna 120 vuotta täyttävän
Tampereen Rautatieläisten soittokunnan
johtaja Harri Miettunen tuubineen Werstaan
höyrykonemuseossa.
Kuva: Kimmo Varjoranta

PALVELEVAA SOITINKAUPPAA
JO YLI 40 VUOTTA!
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Musiikki on kasvattajista paras.
Rytmi ja harmonia löytävät tiensä
sielun salaisimpiin sopukoihin.
Platon

Opettamisen taito
on taito auttaa löytämään.
Mark von Doren
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Tampereen
Rautatieläisten
soittokuntaa
120 vuotta

Teksti ja kuvat: Eija Teivas

M

oottorit jylisevät ja ilmassa leijuu
dieselin katku. Harjoituspaikka veturivarikolla Rautaharkossa muistuttaa
Tampereen Rautatieläisten soittokunnan
juurista. Nimestään huolimatta harva orkesterin nykyisistä soittajista on koskaan
ollut töissä rautateillä.
Aikanaan oli toisin. Soittokunnan säännöissä edellytettiin, että jäsenen tuli olla
töissä rautateillä, tai ”poikkeustapauksessa muukin soittotaitoinen henkilö” tuli
kyseeseen. Vapaa-ajan tarjonnan monipuolistuessa kävi yhä vaikeammaksi saada työpaikkavaatimuksen täyttäviä soittajia kaikkiin stemmoihin, ja ”poikkeustapauksiin” jouduttiin turvautumaan yhä
useammin. Kapellimestarina 1980-luvulla toiminut Ossi Soilumo sanoikin, että
kaikki soittajat, jotka ovat joskus halunneet olla veturinkuljettajia, kelpaavat mukaan. Vilkaistuaan sitten klarinetistityttöjä hän totesi, että oikeastaan riittää, että
on joskus nähnyt junan.
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Soittokunnan alkuvaiheista tiedetään jonkin verran lehti-ilmoitusten ja artikkeleiden ansiosta. Tampereen kaupungin musiikkikomitea palkkasi säveltaiteen hyväksi määrätyillä varoilla soitto- ja lauluyhdistyksiä varten ammattitaitoisen musiikinjohtajan. Tässä toimessa olleen kapellimestarin myötävaikutuksella perustettiin
Tampereelle myös Rautatieläisten soittokunta marraskuussa 1896.
Aluksi soittokunta toimi 1877 perustetun Tampereen Rautatieaseman palveluskunnan lainakirjaston, myöhemmin Rautatieläisten kirjastoyhdistyksen, alaosastona. Soittokunnan ensimmäiset soittimet
hankittiin lainalla, jonka maksua varten
kerättiin varoja esimerkiksi arpajaisia ja
iltamia järjestämällä. Esimerkiksi maaliskuussa vuonna 1897 soittokunta järjesti
arpajaiset ja iltamat, jossa soitettiin muun
muassa Liljeströmin Polkupyöräkaloppi ja
Merikannon Kesäilta. Nelinäytöksisen huvinäytelmän jälkeen tanssittiin.
Vuosina 1918–44 soittokunta esiintyi
paitsi omissa nimissään, myös Tampereen
|
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Suojeluskunnan soittokuntana. Samoin
toimivat rautatieläissoittokunnat Helsingissä, Viipurissa, Riihimäellä, Seinäjoella
ja Kouvolassa. Itsenäisestä toiminnastaan
huolimatta soittokunta oli yhä Kirjastoyhdistyksen alaosasto. Vasta vuonna 1952
yhdistys sai omat säännöt ja nimensä yhdistysrekisteriin.
Toiminta uhkasi hiipua 80-vuotisjuhli-

en aikaan 1970-luvun puolivälissä, mutta aktiivinen esilläolo ja markkinointi sai
aikaan ihmeitä. Esiintymisiä tilattiin entistä enemmän, ja vuodet 1978–80 olivatkin sitten varsinaisia huippuvuosia.
Tuolloin hankittiin uudet esiintymisasut
ja marssilaukut, nuotisto järjestettiin ja
pidettiin muun muassa kesäleiri. Hetken aikaa soittokunnalla oli jopa naistoimikunta, joka järjesti omien tapahtumien kahvituksia. Rautatieläissoittokuntien liiton kanssa tehtiin pari levytystäkin yhteisen kantanuotiston kappaleista,
ja osa soittajista osallistui Pohjoismaisille soittajapäiville Bergenissä. Verrattu-

na esimerkiksi vuoden 1979 kaikkiaan
37 esiintymiseen, nykyiset alle kymmenen keikan vuodet ovat varsin vaatimattomia.
Osa soittajista on viihtynyt Rautatieläisten soittokunnanssa pitkään. Vuosien
varrella tapahtuneista muutoksista kysyttäessä baritonia soittava Reijo Järvelä kertoo hiukan hämmästyneenä, että nykyään
ei kukaan ole enää hönössä harjoituksissa, eikä tupakoi. Reijon mukaan aikanaan
vedettiin vihreää norttia niin, ettei eteensä nähnyt.
Orkesterin toiminta on 2000-luvulla jäl-

leen hiljentynyt. Uusia soittajia on kuitenkin saatu riveihin. Esimerkiksi tenorisaksofonia soittava Esko Korhonen liittyi joukkoon muutettuaan Tampereelle ja
kertoo viihtyneensä hyvin. Paluutakin on:
kunniajäsen Raimo Savujärvi on soittanut pasuunaa soittokunnan jäsenenä vuodesta 1956. Välillä muut orkesterit veivät
miehen, mutta taas vuosien jälkeen järjestyi aikaa myös Rautatieläisille.

Uusia soittajia houkutellaan toki monin
keinoin. Pikku vinkkinä: harjoituksissa on
kahvitauko, ja useimmiten myös pullaa.
Rautatieläisten soittokunnan monet
uudet soittajat on houkuteltu toisista soittokunnista, sillä lähes kaikki ovat jäseniä
vähintään kahdessa eri orkesterissa jo pelkästään ansatsin säilymisen vuoksi. Ahkeralla osallistumisella on haittapuolensa:
vilkkaina esiintymisaikoina on joskus sovittelemista, että soittajia riittää keikoilla
joka stemmaan.
Musiikin teossa kapellimestarin rooli on ensisijaisen tärkeä. Pitkäaikaisen
johtajan Ilmari Tuomisen jälkeen puikkoa piteli Rauni Lehtonen. Hänen jälkeensä johtanut Jorma A. Salmela kuoli
äkillisesti vain muutama kuukausi ennen
110-vuotisjuhlaamme vuonna 2006. Dramaattisesta tehtävänvaihdosta eteenpäin
soittokuntaa luotsasi vuoroin Erik Wikström ja Jutta Jelys. Erik jatkoi ansiokkaasti kappaleiden sovitustyötä, mikä on
ajoittaisesta soittajapulasta kärsivälle orkesterille lähes elinehto.
|
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Syksyllä 2015 soittokunta sai kapellimestarikseen Tampere Filharmonian pitkäaikaisen tuubansoittajan Harri Miettusen,
joka kertoo näin palanneensa juurilleen
harrastajasoittokuntaan. Miettusen mukaan harrastus- ja ammattisoittamisessa
harjoitteleminen ja esiintyminen sekä koetut elämykset ovat samanlaisia, vain käytetty aika ja saavutetut tulokset ovat erilaisia. Orkesterinjohtajana hän haluaa välittää soittajille jotain päivittäin tapaamiensa huippumuusikoiden ajattelusta. Miettunen onkin saanut aikaan selvää kehitystä orkesterin nyansoinnissa ja tempojen
käsittelyssä. |

Kirjoittaja on Tampereen Rautatieläisten soittokunnan klarinetisti ja yhdistyksen sihteeri. Tarkemmin soittokunnan harjoitusajoista, ohjelmistosta ym. tässä lehdessä jäsenorkestereiden esittelysivuilla 11–14.
Rautatieläisten soittokunnan juhlavuosi huipentuu konsertiin Haiharassa 5.11.2016.
TAMPU

PUHALLINPERSOONA

Matti Prepula
M

atti Prepula sen kun porskuttaa,
vaikka täytti tässä taannoin 75
vuotta. Matti on visusti pyrkinyt pitämään yksityiselämänsä valo- ja varjopuolet poissa julkisuudesta. Niinpä olen joutunut turvautumaan omiin, nykyään varsin hatariin, muistikuviini.
Oltiin Matin veljen Heikki Prepulan
kanssa samalla luokalla Klasussa saamassa humanistista kasvatusta, jonka johtoajatuksena oli, että foinikialaiset aakkoset
päihittävät trigonometriset funktiot mennen tullen. Kävi ilmi, että alemmalla luokalla pyöri joku ”Pikku-Prepula”. Valitettavasti siihen aikaan ei juurikaan kuulunut tapoihin olla tekemisissä alaluokkalaisten kanssa. Olisi mennyt katu-uskottavuus, kuten nykyään asia ilmaistaan.
Vuodet vierivät, ja klasulaiset lähtivät omille poluilleen löytääkseen oman
paikkansa yhteiskunnassa. Itsekin löysin
yhden sellaisen Neljä Pilaria -nimisestä ravintolasta Lempäälässä. Eipäs aikaakaan, kun Prepula tuli samaiseen paikkaan keikkailemaan, mukana lienee ollut
Siromaa-niminen harmonikkataiteilija.
Väliajalla vaihdettiin kuulumisia, ja kun
kävi ilmi, että minullakin oli kotona pasuuna, Matti kehotti tulemaan Valmetin
soittokuntaan. Tuohon aikaan olin vielä
sen verran rehellinen, että tunnustin olevani täysin soittotaidoton. Tähän Matti tokaisi rentoon tapaansa: – Ei haittaa,
ei meillä ole soitto pääasia. Niin tai näin,
lähdin mukaan, ja teatteriharrastuksestani oli jossakin määrin apua, kun opettelin
mahdollisimman nopeasti näyttelemään
soittavaa henkilöä.
Takarivistä käsin olenkin saanut tarkkailla meidän Mattia jo reilusti yli 40
vuotta. Ensinnäkin soittajana hän on
kiinnostunut kaikenlaisista vempeleistä,
joista lähtee jonkinlaista musiikissa tarvittavaa ääntä. Puu- ja vaskipuhaltimien
sekä lyömäsoittimien lisäksi Matti tarttuu aika ajoin vaikka banjoon, esimerkiksi HOT STUFF -jatsiyhtyeessä. Erääseen
VPK:n soittokunnan konserttiin hän rakenteli muoviastioista ja letkuista sellaisen
äänimaailman, että se kerrassaan ravisteli kuulijakuntaa. Suuren järkytyksen koin
tässä taannoin, kun yllätin Matin ”krahnaamasta fiolia” soittokunnan musiikkivarastossa. Sanoi käyvänsä oikein viulu-
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tunneilla, joten varpaillaan tässä saa olla
itse kukin.
Sanomattakin käy selväksi, että Matin
kaltaisella multi-instrumentalistilla on kysyntää musiikkimarkkinoilla. Mutta erityisen näkyvästi tämä monenlaisiin soittimiin perehtyminen ilmenee Matin tekemissä sovituksissa. Selvän kirjoitusasun
lisäksi niissä herättää kiinnostusta monipuolinen musiikillinen tietämys ja omaperäisyys. Näitä mestarinnäytteitä hän on
värkännyt tarvittaessa ihan pieniinkin yksityistilaisuuksiin.
Soitonjohtajana Matti Prepula on omaa
luokkaansa, vaativa, mutta todellisuustajuinen ja armelias. Yllättävistäkään olosuhteiden muutoksista hän ei häkelly,
vaan tarpeen vaatiessa vaikkapa nappaa
salaisen aseensa, sopraanosaksofonin, ja
paikkaa sillä puuttuvat äänet. Valmetin
ajoilta muistan erityisesti erään marssisoiton, jonka oli määrä lähteä Matin vetämänä Keskustorilta kohti Hämeenpuistoa tasan klo 12. Lähtövalmisteluissa linja-autoaseman kellarissa kävi ilmi, että ba|
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ritoniin ei ollutkaan marssitelinettä. Matti jäi kanssani telinettä värkkäämään koreissa johtajan asusteissaan, kun porukka
jo lähti torille päin. Eikä hän suostunut
jättämään telineasiaa kesken, vaikka kuinka anelin, omapäinen kun on. – Kyllä ne
sieltä lähtevät, rauhoitteli Matti. Tasan klo
12 kajahti ensimmäinen marssi. Me olimme Matin kanssa siinä vaiheessa Laukontorilla ja jatkoimme vaivihkaa Satamakatua pitkin liittyäksemme sitten joukkoon
Hämeenpuistossa. Tästä tapauksesta juontunee sanonta: Pääasia, että hermot pitää!
Hyvähermoisena autosuharina Matti
kuljettaa aika ajoin koko konkkaronkkaa,
milloin VPK:n ikivanhalla ”mersulla” välikaasuineen kaikkineen, milloin pienemmän porukan omalla ”pösöllään”. Ja aina
ovat vaikeaselkoiseenkin maastoon kätketyt keikkapaikat löytyneet. Ei ole muuten
mikään salaisuus, että uutta henkilökohtaista ajokkiaan valitessaan Matti edellyttää, että siihen tulee mahtua ainakin vähimmäismäärä lyömäsoittimia ja soittokunnan paksua päätä.
Tampereen musiikillinen järjestö- ja
muu yhdistystoimintakin taitaisi olla valjumpaa ilman Matin tarmokkuutta ja innostusta. Näiden edellä mainittujen aktiviteettien lisäksi hänellä on mielenkiintoa
ja aikaa käydä seuraamassa muiden tamperelaisten soittokuntien ja yhtyeiden esityksiä.
Kun dir.mus. Matti Prepula nyt on saavuttanut tavoiteiästään suurin piirtein
kolme neljäsosaa, me VPK:laiset toivotamme hänelle jatkuvaa menestystä ja ennen kaikkea – jaksamista. |
Teuvo Lipponen
takarivin ”äestäjä”

Kirjoittaja on Tampereen VPK:n
puhallinorkesterin pasunisti.

Kokousväkeä, edessä keskellä Puolustusvoimien ylikapellimestari Jyrki Koskinen.

Harrastuspuhallinorkesterista

				maanpuolustus-

			orkesteriksi
Teksti ja kuvat: Tapani Virkki

P

uolustusvoimat on viime vuosina karsinut sotilassoittokuntiaan niin paljon, että nykyiset sotilassoittokunnat eivät
enää pysty hoitamaan kaikkia Puolustusvoimien tilaisuuksissa tarvittavia esiintymisiä. Siksi Puolustusvoimat onkin antanut entisen ylikapellimestarin Elias Seppälän tehtäväksi selvittää, miten harrastajaorkesterit voisivat ottaa hoitaakseen
osan esiintymisistä. Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjesti aiheesta informaatioja keskustelutilaisuuden varusmiessoittokunnan uusissa tiloissa Parolannummella
14.11.2015.
Suunnitelmana on, että harrastajaorkestereita toimisi maanpuolustusorkestereina Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kautta. Maanpuolustuskoulutusyhdistys
(MPK) on vapaaehtoisen maanpuolustustyön katto-organisaatio, ja sen jäseninä
on järjestöjä. MPK:n tehtävänä on tukea
suomalaisten selviytymistä arjen poikkeusoloissa järjestämällä erilaisia koulutusta-

pahtumia kuten sotilaallista valmiutta tukevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Soittotoiminta kuuluisi MPK:n toimintakategoriaan ”vapaaehtoista maan puolustusta koskeva tiedotus ja valistus”.

Suomessa on seitsemän maanpuolustus-

piiriä, ja periaatteessa kussakin niistä toimii yksi Puolustusvoimien ammattisoittokunta Varusmiessoittokunta ja Kaartin
soittokunta mukaan lukien. Nyt ajatuksena on perustaa yksi maanpuolustusorkesteri kuhunkin maanpuolustuspiiriin.
Näin ollen pääseminen maanpuolustusorkesteriksi jäisi varsin harvan orkesterin
mahdollisuudeksi. Kukin maanpuolustusorkesteri palvelisi vain oman maanpuolustuspiirinsä musiikkitarpeita. Kuitenkaan
samalla paikkakunnalla ei pitäisi olla sekä
Puolustusvoimien että MPK:n orkesteritoimintaa. Suomessa toimii jo entuudestaan muutama maanpuolustusorkesteri.
Maanpuolustusorkesteriksi pääsemiseksi on määritelty tietyt kriteerit, jotka tul|
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taisiin arviomaan valintaprosessin yhteydessä. Maanpuolustusorkesterina toimiessaan orkesteri käyttää maanpuolustusorkesterille annettua nimeä ja uniformua,
jonka olisi tarkoitus olla yhtenäinen koko
maassa. Puolustusvoimat koordinoisi ja
jakaisi esiintymiset ammattisoittokunnille ja maanpuolustusorkestereille. Ensisijaisesti ammattiorkesterit hoitaisivat esiintymiset ja seremonialliset tilaisuudet, kuten
paraatit. Maanpuolustusorkestereilla täytettäisiin vain mahdollista vajetta.
Karkea arvaus on, että kullekin maanpuolustusorkesterille tulisi vuosittain
5–10 esiintymistä. Puolustusvoimat suunnittelee alkukeväisin vuoden tilaisuudet ja
samalla kiinnittää orkesterit niihin. Siinä
mielessä maanpuolustusorkesterikin saisi hyvissä ajoin tiedot tulevista esiintymisistä. Joitakin tilaisuuksia voisi kuitenkin
tulla lisää vuoden aikana.

Informaatio- ja keskustelutilaisuudessa
oli harrastajaorkesterien edustajia ympäri Suomea, Puolustusvoimien ammattior-
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Ameriikan soittokuntia

Elias Seppälä esittelee
maanpuolustusorkesterikonseptia.

kesterien edustajia sekä muuta Puolustusvoimien henkilökuntaa, yhteensä noin 50
henkeä. Kutsutut harrastajaorkesterit oli
valittu tietyin kriteerein mukaan, ja mahdollinen valinta maanpuolustusorkestereiksi kohdistunee samaan joukkoon. Elias Seppälä ja Puolustusvoimien nykyinen
ylikapellimestari Jyrki Koskinen esittelivät maanpuolustusorkesterikonseptia,
jonka jälkeen keskusteltiin asiasta. Mukana olleiden harrastajaorkestereiden edustajien mielestä konsepti on kiinnostava,
mutta asiassa on monta käytännön seikkaa, jotka ovat vielä epäselviä tai vaativat
tarkennuksia: Miten orkesteri pystyy sitoutumaan MPK:n järjestämiin esiintymisiin ja kuinka kokoonpano varmistetaan,

jos orkesterilla on päällekkäisiä keikkoja?
Ja minkälaisia olisivat palkkiokäytännöt?
Tästä Puolustuvoimien edustajat eivät
vielä tässä tilaisuudessa halunneet lähteä
keskustelemaan.
Konseptin suunnittelua jatketaan vielä Puolustusvoimissa, ja käytännön päätökset tulevat ajankohtaisiksi vasta noin
vuoden kuluttua. Siihen asti ehdolla olevat orkesterit voivat käydä sisäisiä keskusteluja siitä, lähteäkö mukaan vai ei, ja varmistella soveltuvuuttaan maanpuolustusorkesteriksi. |

Otteita matkapäiväkirjasta
Teksti: Annika Junno,
Aksel ja Patrik Kiviniemi,
	Sami Perkiö, Samuli Vehkavaara
ja Anton Wallendahl

P
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Tall Tales -kantaesitys, Lex-Ham Community Band johtajanaan Austin Ertelt.
Kuva: Satu Hintikka

irkanmaan Puhaltajat matkustivat
4.–9.6.2015 Csömörin musiikkikoulun vieraaksi Unkariin. Seuraavassa otteita
PiPun matkapäiväkirjasta.
Torstai 4.6.: Jännitys tiivistyi, kun lähestyimme Csömörin musiikkikoulua. Pikaisen sanastokertauksen loputtua tapasimme isäntäperheemme ja majoittauduimme.
Perjantai 5.6.: Päivä kului kiertoajelulle
Tonavan mutkassa, jossa pääsimme ihastelemaan uskomattoman hienoja kirkkoja
ja linnoja. Nuorten suosikki oli kuitenkin
kesäkelkka-ajelu!
Ilta meni nopeasti Csömörin kulttuuritalolla. Musiikkikoulun opettajat opettivat meille unkarilaisia tansseja ja laululeikkejä. Maassa maan tavalla.
Lauantai 6.6.: Illalla oli ensimmäinen
keikkamme. Soitimme Budapestin protestanttikirkossa, jossa oli mahtava kaiku.
Biisilistalla olivat mm. Highland Cathedral, Foren Majakkasaari ja Sibeliuksen
Andante Festivo. Keikan jälkeen saimme
paljon positiivista palautetta unkarilaisilta. Hieno aloitus tälle reissulle.
Sunnuntai 7.6.: Aamulla pääsimme näkemään noin kaksi kilometriä pitkän kauniin kukkamaton. Tämä kukkamatto on
Csömörin spesiaaliperinne, joka näperretään talkoovoimin kaupungin kaduille
Herran päivän (7.6.) kunniaksi.
Päivän mittaan suurin osa soittajista

Forsströmin Castle Park kajahti helteisessä puistokonseretissa Gödöllön palatsin edustalla. Viehättävä valko-pinkki palatsi tunnetaan ”Sissin linnana”, koska unkarilaisten rakastama
keisarinna Elisabet (”Sissi”) vietti siellä pitkiä aikoja.

lähti perheidensä kanssa Aquapark-vesipuistoon. Hyvä valinta, koska lämpötila
käväisi jopa +35 asteessa.
Maanantai 8.6.: Aamulla oli keikka Gödöllön linnan pihalla. Yleisöä ei ollut paljon, mutta innokkaat saksalaiset halusivat kuvata itsensä soittajien kanssa. Ohjelmassa oli mm. Nissilän King´s Order,
Ikosen Baila!, Viitasaaren The Young
Lions ja Kuulan Häämarssi.
Soittamisen takiahan Unkariin tultiin,
joten illalla meillä oli vielä yhteiskonsert|
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ti unkarilaisten kanssa Csömörin kulttuuritalolla. Konsertin huipennus oli Jouni
Auramon ripaska!
Tiistai 9.6.: Aamupäivä meni Csömörin
alakoululla koulukonsertissa. Koululaiset
olivat ihanan energisiä, ja saimme yleisön
mukaan Letkajenkkaan, johon lopulta yhtyi koko koulu.
Kiitokset bändille, kapellimestareille
Anna-Leena Lummeelle ja Päivi Pöyhöselle sekä Jouni Auramolle loistavasta reissusta! |

S

ain 15.2.2016 mieltäylentävän viestin Ameriikasta Austin Erteltiltä: – It
is with much excitement that I get to tell
you your piece Tall Tales was selected as a
winner. Kymmenes kansainvälinen sävellyskilpailutunnustukseni!
Kyse oli Bandwidth Call for Scores -sävellyskilpailusta, jossa Saharan Reggaeni
pärjäili viime vuonna. Pian tuli Paul Niemistöltä email, jossa hän tarjosi sijaa majatalosta, sijaitseehan asuinkaupunkinsa
Northfield vain vajaan tunnin ajomatkan
päässä Bandwidth Music Festivalin tapahtumapaikasta, Landmark Community
Centeristä Saint Paulissa. Bandwidth on
amerikkalaisten soittokuntien eli community bandien katselmus, ja tämä osa-alue
on suomalaisen puhallinmusiikin vientiponnisteluissa jäänyt vielä hyvin vähälle
huomiolle. Anoin ja sain Music Finlan-

Professori Paul Niemistö spiikkaa vihoviimeistä Norseman Bandin konserttiaan ennen oloneuvostumista. Paul tulee Suomeen alkuvuodeksi 2017.

|
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Jukka Viitasaari selittää, mitä kantaesitetyn Tall Talesin osat Hubris, Ate ja Nemesis tarkoittavat: –Ne ovat muinaiskreikkaa...

Jukka Viitasaari, Paul Niemistö ja Austin Ertelt virallisessa Bandwidth Music Festival
-potretissa.

dilta matka-apurahan, ja Niemistö tarjosi apuaan promoamisessa. Tästä tuli erilainen vapunpäivä, sillä festivaali ja teokseni
kantaesitys olivat 1.5.2016.
Kari Laitisen kirjoittama ja Suomen
Puhallinorkesteriliiton englanniksi käännättämä A Shape of Finns to come, uuden suomalaisen puhallinmusiikin historia, muodosti promomateriaalini ytimen.
STM pyöräytti siitä talkoo-osuutenaan 50
kappaletta 12-sivuista väriesitettä. Lisäksi mukaan riitti FinnBandin ja Blosarin
promo-CD:t ja nuottilahja jokaiselle kuudelle osallistuvalle soittokunnalle. Tämä
osoittautuikin viisaaksi ratkaisuksi. Ampujaa, Forsströmiä, Ikosia ja Viitasaaria
jäi täkyksi. Partituuri painettuna ja stemmat CDR-levyillä.
Mielenkiintoista onkin kurkistaa ohjelmistoon ensi vuonna, sillä vaikka MinTAMPU

nesotassa on vankka annos pohjoismaista geenipoolia, ei se ainakaan soitettuun
ohjelmistoon ole vaikuttanut. FinnBandpromouurastuksen ohessa ehdin juttelemaan kapellimestareiden lisäksi myös rivisoittajien kanssa. Kuulin erään soittokunnan suomalaisjuurisen tuubistin tuoneen
kokeiltavaksi meikäläistä puhallinmusiikkia, mutta se oli ollut liian ”oom-pah” eli
humppaa. Vakuutin FinnBandShopista ja
Blosarin PDF-Storesta löytyvän ajanmukaisempaa stuffia. Kaikki promomateriaali
meni iltapäivän aikana, ja Niemistökin sai
varmasti Vintage Band Festivalinsa tulevaan 10-vuotisjuhlaan lisää yleisöä.
Aikataulu konsertissa piti hienosti, sillä
yhden orkesterin soittaessa toinen saattoi
valmistautua salin tai pikemminkin aulan
toisella puolella. Landmark on aikaisemmin toiminut oikeustalona ja valtaisa kai|
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ku häiritsi välillä kuuntelunautintoa. Soittokunnat nimittäin olivat oikein hyviä, silikonikorvakittiä piti painella syvemmälle
ainoastaan modernimpien sävelkulkujen
raikuessa. Tykkäsin erityisesti suomensukuisen Richard Burtin johtaman Richfield Symphonic Bandin tiukasta otteesta.
Burt onkin professorikamuni Mark Lammersin entinen oppilas...
Kantaesityksistä Christopher Lowryn A Cypress Prelude ja Michael Maioranan That Which Awaits soivat Viitasauruksen korvaan pikkuisen akateemisina,
mutta niinpä nämä nuoret miehet ovat
sävellysoppia saaneetkin. Ameriikan Poikien Russell Pesola ainakin tykästyi kovasti Maioranan äänimaisemointiin. Fridley City Band ja Lakes Area Community Concert Band suoriutuivat urakoistaan
kunnialla ja Tall Talesin kantaesitti LexHam Community Band Austin Erteltin
johdolla.
Yksi Amerikan matkani onnellisia sattumia oli suomalaisen puhallinmusiikin Ameriikan kummisedän professori
Paul Niemistön oloneuvostumiskonsertin ajoittuminen matkan aikaraamiin. Samalla Norseman Band pääsi Star Trekin ja
miehen ikään. Paulin johtama sinfoninen
puhallinorkesteri aukaisi talvella 2000 ensimmäisen vakavasti otettavan vienti-ikkunan Yhdysvaltoihin Visions from the
North -konsertillaan Minneapolisin musiikkikasvattajien konferenssissa.
Konserttia edeltävinä päivinä tutustuin
St. Olaf Collegen puhallinmusiikinopetukseen, ja totesin taas jälleen, että on terveellistä osallistua suuren puhallinorkesterin harjoituksiin vaikkapa vain kuunteluoppilaana.
Alumneineen eli entisine jäsenineen
noin satasoittajaiseksi paisunut Norseman
Band soitti hienon konsertin, se on kuultavissa linkistä, joka löytyy 3000-opiskelijaisen opinahjon sivuilta: http://wp.stolaf.
edu.
Sieltä löytyy myös ameriikankielinen
puheeni, kun ojensin Paulille Suomen
Puhallinorkesteriliiton korkeimman erikoisansiomerkin ”for the past, present
and future contributions to Finnish wind
band music”. Paulin johtamat ensimmäiset sävelet ovat raikuneet Suomessa
jo 1970-luvulla, St. Olafissakin 38 vuotta. Lisää on luvassa, sillä Paul vaikuttaa
Helsingissä tammikuusta toukokuuhun
2017. |
Jukka Viitasaari
Kuvat: Jukka Viitasaari, Bandwidth Music
Festival ja St. Olaf College

Tervetuloa 		
		puhallinorkesteriin!
Oletpa aloitteleva soittaja tai kokenut konkari, Tampereen seudun puhallinorkestereista
löytyy sinulle sopiva soittoporukka. Tampun jäsenorkesterit esittäytyvät, valitse omasi!

Rientolan soittokunta (ent. Rientolan eläkeläisten soittokunta)

K

un Lielahden tehdaspalokunta lakkautettiin, tehtaan johdon ja tehdaspalokunnan yhteisellä päätöksellä luovutettiin soittokunnan soittimet ja muu
välineistö vuonna 1964 Rientolan Setlementille toivomuksella, että niitä käytettäisiin musiikkitoimintaan. Vuonna
1967 aloitti toimintansa Rientolan eläkeläisten soittokunta, joka täyttää 50
vuotta 2017.
Rientolan soittokunnassa on 30 soittajaa keski-iältään 76 vuotta: 2 huilua, 4
klarinettia, 2 alttosaksofonia, 2 tenorisaksofonia, 1 baritonisaksofoni, 7 trumpettia, 1 käyrätorvi, 1 alttotorvi, 4 pasuunaa,
2 tenoritorvea, 1 baritonitorvi, 2 tuubaa
ja rummut. Kapellimestarina toimii tällä
hetkellä huilunsoitonopettaja Jenni Halonen, vakituinen kapellimestari on musiikin maisteri Jutta Jelys. Ohjelmistossa on musiikkia kevyestä kirkkomusiikkiin. Harjoituksia on vuosittain noin 35

ja esiintymisiä keskimäärin 22. Harjoitukset on keskiviikkoisin klo 10–12 Rientolan liikuntahallissa (Possijärvenkatu 2).
Soittajaksi liittymisen edellytyksenä
on kohtalainen soittotaito ja kova in-

nostus puhallinmusiikkiin. |
Yhteystiedot: timo.aho@tpnet.fi (soitto-

kunnan sihteeri), p. 040 8269115, www.
rientola.fi

Partiolippukunta Tampereen Kotkien puhallinorkesteri

P

artiolippukunta Tampereen Kotkien
puhallinorkesteri on tamperelaisista
musiikinharrastajista koostuva täysimittainen puhallinorkesteri. Vuonna 1927
perustetusta partiopoikien torviseitsikosta on kasvanut yli 50 nais- ja miessoittajan kokoonpano, joka tarjoaa puhallin
instrumenttien ja lyömäsoitinten soittajille mahdollisuuden harrastaa monipuolista musiikkia hyvässä porukassa. Soittajien ikäjakautuma tällä hetkellä on 14–75
vuotta.
Soittajana pääset mukaan myös konsertti- ja keikkatoimintaan. Isoja konsertteja
on yleensä kaksi vuosittain. Keikkatoiminta on hyvin moninaista ja esiintymisiä pitkin vuotta eri kokoonpanoilla ja ohjelmistolla, yhteensä 30–40 esiintymistä. Musiikkityyli vaihtelee rockista kirkkomusiikkiin ja tanssimusiikista klassiseen. Kapellimestarina toimii Pekka Ahonen.
Orkesteri on yksi Partiolippukunta
Tampereen Kotkien alaosastoista ja sen
kattojärjestö on Tampereen NMKY ry.

Alakokoonpanona toimii big band -orkesteri The Swing Eagles.
Orkesteri harjoittelee maanantaisin klo
19.15–21.30 Pirkanmaan musiikkiopiston
tiloissa Kurilankatu 2:ssa. Mukaan voi tulla,
kun on soittimen perustaidot ja kova into
|
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musiikin tekemiseen. Orkesteri voi tarjota
joitain instrumentteja soittajien käyttöön. |
Yhteys- ja lisätiedot löytyvät orkesterin

kotisivulta: http://www.tanmky.fi/musiikki/kotkien-puhallinorkesteri/
TAMPU
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Tampereen VPK:n puhallinorkesteri

T

ampereen VPK:n puhallinorkesteri
jatkaa 1879–1911 toimineen VPK:n
soittokunnan jalanjäljissä palokuntasoittokuntien maineikkaita perinteitä. Johtajana on pitkän linjan soittaja dir.mus. Matti Prepula. Soittajia on tällä hetkellä 32,
ja uudet soittajat ovat tervetulleita kaikkiin
soittimiin. Harrastajaryhmänä meillä ei ole
mitään ikä- tai osaamisrajoituksia, kaikille löytyy soitettavaa. VPK:n sääntöjen mukaan soittajien on oltava VPK:n jäseniä, ja
orkesteri toimii VPK:n osastona.
Orkesteri harjoittelee torstaisin klo
17.30–19 tammikuusta toukokuun lop-

puun ja syyskuusta joulukuun alkuun
VPK:n talon alakerrassa (Pirkankatu 8,
käynti pihan puolelta).
Esiintymisiä on yhteensä vuodessa noin
40 eri kokoonpanoilla, ja osa niistä on
palokuntien tilaisuuksia. Lisäksi on vuosijuhlia sekä konsertteja puistoissa ja eri
laitoksissa. Tämän takia myös orkesterin
ohjelmisto on monipuolista, ja jokaista
esiintymistä varten tehdään oma kappalevalikoima. |
Yhteystiedot: Matti Prepula, p. 040 515

9783, pellervo@wlanmail.com

Música

Kangasalan
Soittokunta

T

K

(TTY:n
nuoriso-orkesteri)
aatakseen perinteikkään soittokunnan säilymisen Tampereen
Työväenyhdistys aloitti nuoriso-orkesteritoiminnan uudelleen keväällä 2009. Orkesterille annettiin nimeksi Música. Orkesterissa on tällä
hetkellä 14 soittajaa, ja se on avoin
kaikenikäisille – nyt nuorin soittaja
on 12-vuotias, eikä yläikärajaa ole.
Música soittaa nuoriso-orkesterille
sovitettua pop- ja klassista musiikkia ja esiintyy vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jokaisella soittajalla
on mahdollisuus viikottaiseen yksityistuntiin. Myös soitin on mahdollista saada lainaan TTY:ltä.
Orkesterin johtajana toimii Denise Ward, ja harjoitukset ovat torstaisin klo 17–19 Duunari harjoitustilassa Tampereen työväentalolla
(Hämeenpuisto 28, 4. krs). Soittajaksi pääsee, kunhan on halu soittaa
puhallinmusiikkia. |
Yhteystiedot: Denise Ward, p. 050
5230832, densku603@gmail.com,
www.ttysoittokunta.fi

Tampereen Rautatieläisten soittokunta

Puhallinorkesteri Mansetti

T

amperelainen puhallinorkesteri Mansetti on perustettu vuonna 1986 ja
täyttää siis tänä vuonna 30 vuotta. Mansetti koostuu kokeneista ammatti- ja harrastajasoittajista. Soittajia orkesterissa on
noin 30 ikäjakaumaltaan 20–65 vuotta.
Orkesteria johtaa Sauli Saarinen, jonka
sijaisena on keväällä 2016 toiminut Tanja Karjalainen.
Orkesteri harjoittelee säännöllisesti joka maanantai-ilta Hervannan elokuvateatterissa. Mansetti järjestää omia konsertteja muun muassa Tampere-talossa ja
Tampereen Pakkahuoneella, esiintyy erilaisissa juhlatilaisuuksissa ja kauppakeskuksissa sekä soittaa kesäisin puistokonsertteja.
Mansetin ohjelmisto on viime aikoina
painottunut rytmikkääseen pop- ja viihdemusiikkiin, jossa on usein myös jazzahtavia sävyjä. Musiikkiin on pyritty löytämään iloa, hyvää menoa ja meininkiä,
mutta tarvittaessa myös herkempiä tunnelmia. Esimerkiksi vuoden 2015 konserteissa Mansetilla oli solistina Lauri MikTAMPU

T

ampereen Rautatieläisten soittokunta
on toiminut keskeytyksettä vuodesta
1896 ja on Tampereen vanhin yhätäjaksoisesti toiminut puhallinorkesteri. Suomessa toimii eri paikkakunnilla edelleen
kuusi rautatieläissoittokuntaa, jotka koostuivat alun perin rautatieläisistä tai heidän
perheenjäsenistään. Näistä soittokunnista Tampereen Rautatieläisten soittokunta
on vanhin.
Syksystä 2015 Tampereen Rautatieläisten soittokuntaa on johtanut Harri Miettunen. Varakapellimestarina toimii Erik

kola, joka versioi mm. Michael Jacksonin Thrilleristä yleisöä villinneen esityksen. Näissä konserteissa Mansetin kokoonpanoon kuului myös sähkökitara,
joka toi ripauksen rock-soundia perinteiseen puhallinorkesteriin.
Mansetissa soittaa kokeneita harrastajasoittajia, ja uuden soittajan tulee hallita
soittimensa ja yhteissoiton perusteet. Ko|
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kemuksemme mukaan soittotaito palautuu
nopeasti pitkänkin tauon jälkeen, ja toisten
soittajien tukemana uudelleen aloittaminen on helpompaa. Jos kiinnostuit Mansettiin liittymisestä, ota yhteyttä! |
Yhteystiedot: Leena Lehtomaa, p. 050

5277574, leenalehtomaa@hotmail.com,
www.puhallinorkesterimansetti.fi

Wikström. Jäseniä soittokunnassa on 28,
ikäjakautuma 32–88. Orkesterin ohjelmistoon kuuluu monipuolista puhallinmusiikkia, viihteestä ja tanssimusiikista
marsseihin, klassisiin konserttikappaleisiin, jazziin ja nykymusiikkiin. Nuotistoa
on noin sadan vuoden ajalta. Esiintymiset ovat pääasiassa erilaisia juhlatilaisuuksia, avajaisia, puistosoittoja ja konsertteja.
Viime aikoina esiintymisiä on ollut 5–10
vuosittain. Yhteistapahtumia järjestetään
Rautatieläissoittokuntien liiton kanssa
vuosittain.
Soittokunta harjoittelee veturivarikolla
(Veturikatu) Rautaharkossa keskiviikkoisin klo 18–20. Jonkinlaista soittotaitoa
edellytetään. Erityisesti nuoret ovat tervetulleita. |
Yhteystiedot: puheenjohtaja Lasse Kylätasku, p. 0400 731 450, lasse@kylatasku.fi, https://www.facebook.com/TampereenRautatielaistenSoittokuntaRy/

|
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angasala-Opisto aloitti toimintansa 1957, ja sen ensimmäisiä harrastusryhmiä oli Soittokunta. Kangasalan Soittokunta on edelleenkin Valkeakoski-Opiston Kangasalan osaston harrastusryhmä.
Opisto antaa puoleksi vuodeksi kerrallaan kapellimestarin palkkion, ja
1980-luvulla soittokunta järjestäytyi myös yhdistykseksi, jotta voisi
toimia myös toisen puolen vuotta
ja hankkia nuotteja, sovituksia, telineitä, esiintymisasuja ja kunnostuttaa instrumentteja.
Kuuden vuosikymmenen ajan
Kangasalan Soittokunta on ollut
mukana pitäjänsä tapahtumissa:
kirkoissa, kouluissa, kesäjuhlilla,
veteraanien- ja siirtolaisten kokoontumisissa, vappujuhlissa, vaalitilaisuuksissa, palokuntien kesäjuhlissa
Pälkäneellä ja Kangasalla, Pirkanpyöräilyissä ja muissa urheilutapahtumissa, autonäyttelyissä Vehoniemellä ja Mobiliassa. Myös vierailut
Kaivannon sairaalaan ja Rekolakotoon ovat kuuluneet vuosittain ohjelmaan.
Euroopassa Kangasala tunnetaan
Urkutehtaastaan. Paitsi urkupillejä
siellä puhallettiin myös vaskisoittimia. Tehtaan palokunnassa aloitti
soittokunta 1880-luvulla. WPK ja
Raittiusseura antoivat pitkäksi aikaa
kehykset torvisoitolle. Tähän puhaltajien perinteeseen pitäjässään Kangasalan Soittokunta liittyy ja toivoo, että uudet sukupolvet löytävät
harrastuksen – joillekin siitä on tullut ammattikin. Puhaltamalla äänen
tuottaminen on hoitavan hauskaa!
Nykyisessä orkesterissa on parikymmentä soittajaa, puolet eläkeikäisiä, toinen puoli nuorempia,
työelämässä mukana olevia. Ovet
ovat auki uusille tulijoille. Muutama puhallinkin on varastossa odottamassa.
Kangasalan Soittokunta harjoittelee tiistaisin klo 18.15–19.45 Pitkäjärven koululla. |

Yhteystiedot: kapellimestari Leena

Toivanen, p. 0405642747, leena.
toivanen@opettaja.fi
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Niilo ”Nipa” Hurmalainen
7.3.1927 – 4.10.2015

D

T

orvikopla on tamperelainen big
band, jonka musiikissa yhdistyvät
nuorten soittajien energisyys ja 1930-luvun suurten jazzorkesterien glamour.
Ohjelmisto jakaantuu konserteissa kuultavaan modernimpaan suomalaiseen ja
ulkomaiseen big band -musiikkiin sekä
iltajuhlien tunnelmaa taatusti nostattavaan tanssittavaan swing- ja soul-musiikkiin. Lisäksi Kopla keikkailee erilaisissa
yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden tilaisuuksissa. Noin 20-henkisessä
jazzorkesterissa erilaiset puhallinsoittimet muodostavat hienon akustisen soundin ja dynamiikan, jota tukee komppisoittimien tiukka syke. Kokonaisuuden
kruunaa orkesterin vakituinen laulusolisti Jari Latva-Teikari sekä Torvikoplan

useat tähtisolistit, jotka kutsutaan keikalle tarvittaessa.
Torvikoplassa on noin 30 soittajaa, jotka ovat pääosin Tampereen yliopistojen
opiskelijoita. Suurin osa heistä on aktiiviharrastajia, mutta joukkoon mahtuu
myös musiikin ammattilaisia ja muusikoksi opiskelevia. Orkesterin johtaja/kapellimestari on Antti Karvonen.
Torvikopla keikkailee aktiivisesti yritysten ja yhteisöjen tilaisuuksissa. Viime
vuosina Torvikopla on esiintynyt muun
muassa yritysten pikkujouluissa, Tampereen asuntomessujen avajaisissa, Tammerfesteillä ja opiskelijajärjestöjen vuosijuhlissa. Keikkojen lisäksi oleellinen osa Torvikoplan toimintaa on omien konserttien
järjestäminen ja matkat kotimaassa sekä

ulkomailla yhteistyössä muiden esiintyjien ja ryhmien kanssa.
Torvikoplan jäsenten omistautuminen
ja aktiivisuus on johtanut paitsi hienosti soivaan big bandiin myös erilaisiin kunnianhimoisiin tuotantoihin. Tästä hyvä esimerkki on Outoon valoon -levy, joka julkaistiin keväällä 2014 sekä Iskee Sävelmiä
25-vuotisjuhlakonsertti Pakkahuoneella keväällä 2016. Lisäksi Torvikopla on osallisena Paree Kabaree -viihdepaketissa ja muissa
pienemmissä kokoonpanoissa.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kapellimestariin, niin katsotaan! |

The River Brass Bandissa ja Tampereella VPK:n ja TTY:n soittokunnissa. Avustipa hän kaupunginorkesterissakin ja oli mukana useissa TV2:n
tuotannoissa puhumattakaan teatteriproduktioista. Nipa oli paljon poissa kotoa; päivätöissä timpurina ja iltaisin keikoilla.
Nipa oli soittokavereiden silmissä
paitsi hyvä soittaja, myös hyväntuulinen ja mukava kaveri. Mies, joka ei
osannut sanoa ei, jos keikka hänelle
muuten sopi. Erityisesti vaskiseitsikossa hänen kaunis soundinsa pääsi
oikeuksiinsa.
Viimeinen Nipan kasaama kokoonpano oli Waskivaarit, josta hän
totesi: – Kunhan roilotetaan, että ansatsi säilyy.
Sukulaisten lisäksi Nipaa jää kaipaamaan suuri joukko soittajakavereita.
Kuva: Nipa

Torvikopla

irector musices Niilo Hurmalainen kuoli lyhyen sairauden jälkeen 4.10.2015. Muusikon uraa kesti yli 70 vuotta. Kollegoiden kesken
Niilo-nimi muuntui Nipaksi, ja sillä
nimellä useimmat hänet muistavat.
Hän aloitti armeijan soittokunnassa
13-vuotiaana soitto-oppilaana. Ensimmäinen instrumentti oli signaalitorvi, sitten kornetti ja myöhemmin
trumpetti ja flyygelitorvi. Nipa pääsi
soittamaan myös itse Adolf Hitlerille tämän yllätysvieraillessa Immolassa marsalkka Mannerheimin syntymäpäivillä 4.6.1942.
Break Big Bandin trumpettisektiossa hän soitti useita vuosia ja oli
voittamassa Suomen BB-mestaruutta Kuopiossa 1973. Orkesteria
johti Paavo Raninen, jonka kanssa Nipa oli perustamassa Nokia Big
Bandia. Siinä hän soitti sairastumiseensa asti.
Nokialla hän oli mukana Big Bandin lisäksi puhallinyhtye Oktaavissa,

Mikko Toijala

pitkäaikainen stemmakaveri

Tampu tempaisi Venetsialaisissa
R

Yhteys- ja lisätiedot: www.torvikopla.net
(Torvikopla löytyy myös Facebookista,
Instagramista ja Twitteristä)

Tampereen Työväenyhdistyksen soittokunta
ampereen TY:n soittokunta on perinteikäs mutta nuorekas puhallinorkesteri, joka on perustettu 1887. Soittokunta koostuu kolmesta kokoonpanosta: Puistotornin puhaltajat -harrastajapuhallinorkesterista, nuorisosoittokunta Músicasta ja
TTY:n soittokunnan seitsikosta. Orkesteri
esiintyy vuosittain lukuisissa tapahtumissa,
kuten Tampereen kaupungin perinteisessä
itsenäisyyspäivän juhlassa ja joulurauhan
julistuksessa kuin myös monissa yksityistilaisuuksissa. Orkesteri järjestää myös omia
konsertteja, joista esimerkkinä 125-vuotisjuhlavuoden kolmiosainen konserttisarja, joka esitteli niin työväen-, viihde- kuin

TAMPU

klassista musiikkia vuosien varrelta. Vuoden 2013 alusta orkesteria on johtanut kapellimestari Tanja Karjalainen.
TTY:n soittokunnassa on tilaa
myös uusille soittajille. Harjoitukset ovat torstaisin
klo 19–21 Tampereen työväentalolla (Hämeenpuisto
28). Ota yhteyttä
ja tule tutustumaan
mukavaan soittoporukkaamme! |
|
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Yhteys- ja lisätiedot: ttysoittokunta@

gmail.com, Tanja Karjalainen p. 050
5111421

Kuva: AL-lehtileike

T

|
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atinan suvannossa on jo monena vuotena juhlittu kesäkauden
päättäjäisiä, Venetsialaisia, elokuun
viimeisenä viikonloppuna. Tampu
pääsi näyttävästi mukaan tapahtumaan, kun puheenjohtaja Päivi Pyymäki ideoi ja organisoi venetsialaislauantaiksi 29.8.2015 Tampun puhallinorkestereiden yhteisesiintymisen. Päivällä klo 12 – 20 nuoriso-orkesterit soittivat Milavidan esiintymislavalla Näsinkalliolla. Illalla Tampun puhallinorkesterit esittivät ensiksi
lämppärimusiikkia, ja kajauttivat sitten yhteisvoimin ilotulituksen alkutahdeiksi Jukka Viitasaaren tilausteoksen ”Tämä on vasta alkusoittoa...”.
– Kuulokuva toimi mahtavasti jopa
ilotulitteen räiskinnän läpi, ja yleisön
palaute oli innostunutta, totesi tyytytyväinen jättiorkesterin kapellimestari
Päivi Pyymäki. |
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Kevätpäivä Kangasalla

Kangasalan soittokunnan kevätkonsertin solistina lauloi Minna Pajula.

tuksissa vilahtaneet pulmakivet (esim. liian korkeat klarinettiosuudet...) ja tuonut
sointiin salakavalasti mukaan jatsia: Jos
saisit sydämein.
Pirtti hirsiseinineen ja vintagetauluineen
on komean perinteikäs ympäristö, mutta verhoineen ja esirippuineen liian tumppu ja armoton soittokuntasoinnille. Tämän
kuuli erityisesti Griegin Huldigungsmarschissa. Päätösmarssi Bombasto käväisi myös
räjähdyksen tietämillä. Pieniä mutinoita,

viihdyin mainiosti kuten muukin yleisö.
Jatkossa sopinee odottaa uudempia
tuulia, sillä Hildenin viiden vuoden tehtävä päättyi porukan kahden eläkerovastin
keräämän kolehdin luovutukseen. Soittokunta on tätä luettaessa saanut uuden
johtajan (Leena Toivanen, toim. huom.).
Parin vuoden kuluttua ovat edessä kokoonpanon 60-vuotisjuhlat. |
Kauko Radila

Maalla, merellä ja ilmassa

Kolmen puhallinorkesterin kevätkonsertti 11.5.2015 Tyllin salissa

M

ukava idea laittaa puhaltajasukupolvet kohkaamaan ja puhkumaan
samaan konserttiin!
Nestorit eli Erik Wikströmin johtama Tampereen Rautatieläisten soittokunta täyttää peräti 120 vuotta ollen Tampereen vanhin yhtä soittoa toiminut puhallinorkesteri.
Rautsikkalaisten ohjelmistokin painottui vahvasti viime vuosisadalle, ja enpä usko tapahtuman junnuimpien ikinä kuulleenkaan Kevätpolkasta tahi Savonmuan
Hilmasta. Toivottavasti nuoriso myös tajusi, että puhallinmusiikki on elinkautinen harrastus eikä lopu mopo(auton) saamiseen...Tästä lisää tuonnempana.
Oikein jämptin vaikutelman antoivat
vieraat, eli hämeenkyröläinen Puhallica
TAMPU

C. Suomen Puhallinorkesteriliiton hallituksessa talouskukkaroa vahtiva Marita
Rantamäki on vaatinut poppoon soivaan
kuntoon ja surutyönään he vaalivat Norjan Hammerfestiin kuoroilemaan menetetyn Antti Nissilän muistoa avauksessaan
Menoks!
Kuopukset eli Pirkanmaan musiikkiopiston Windus I kuullosti hämmästyttävän puhallinorkesterilta ottaen huomioon, että nämä puhkualokkaat ovat aloittaneet Anu Pihlin ja Heli Seppälän johdolla vasta viime syksynä. Rockin’ To The
Score oli hallinnassa, ja Jukka Viitasaaren
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita vakuutti
mopedivastaisuudellaan. Tähän oli osuutensa myös säveltäjän raikuvalla omaelämänkertaisella ”saarnalla”.
|
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Valitettavasti muut spiikit jäivät eturivin
etuisuudeksi, sillä ilman mikrofonia niistä erotti Tyllin kaikukammiossa vain jutun sieltä täältä. Tämä ei ole ensimmäinen tänä lukuvuonna kuulemani puhallinkonsertti, jossa on kuulutetettu harakoille! Tekniikka käyttöön! Winduksen
soittajien piirtämiin kivojen kuvien piristämä konserttiohjelma sen sijaan oli
nappi otsaan.
Illan sujuvimmat esitykset jyräyttivät
yhdistetyt orkesterit, Ikosten Leijan ja
Entratan iskusävelin. Lisää tällaista musiikkikasvatusta, toivoo runsaslukuisen
yleisön edustaja... |
Tapio Värkkylä

Kuva: Jukka Viitasaari

itkästä aikaa osui vastaan oikein rehti soittokuntakonsertti, kun selailin
Tampu-lehden kalenteria. Valkeakoskiopiston Kangasalan osaston soittokunta,
eli paljon lyhyemmin Kangasalan soittokunta, kevätmatineoi Nuorisoseuran Pirtillä kaksi settiä tuplakahvittelun voimalla
sunnuntaina 12.4.2015.
Mukavan kokoinen harrastajaporukka keräsi lähemmäs sata kiinnostunutta
kuulijaa. Minä keski-ikäisenä edustin yleisön nuoriso-osastoa, ja olipa ensimmäisen
puoliajan osittaisena teemanakin vuonna
1915 syntyneet musiikkilahjakkuudet.
Dir. mus. Raimo Hilden johti vähäeleisen napakasti ja juonsi hämäläisen soljuvasti, siinä saivat puhaltajatkin puuskuttaa
välillä ja publiikki infoa kappaleista. Plussaa soitinesittelystä! Soittokunnan sointia
muhkeutti kovasti elektroakustinen bassokitara, yhdessä tuuban kera tekivät matalaa jälkeä. Tunnelma oli välillä kuin lauantaitanssit sunnuntai-iltapäivänä.
Laulusolisti Minna Pajula oli mukava tuttavuus. Kirjoitin muistiin, että ”altompi Koriseva”. Täsmällistä ja puhdasta,
mutta elämäniloista tältä alttofonisektiossa muuten viihtyvältä leidiltä.
Minua ilahduttivat orkesterin, niinikään alttofonia soittaneen hovisovittajan Markus Boedekerin tuotokset. Hän
oli välttänyt ”wanhojen mestarien” sovi-

Kuva: Kauko Radila

P

Vakuuttavaa vaskistelua
V

uodesta 2003 Tampereella toiminut sinfoniaorkesterin vaskistoa (ja lyömiä) vastaava Ultra Brass
antoi vaikuttavan näytteen kyvyistään aprillipäivänä
2015. Juha Untalan Tampereen Musiikkiakatemian
suojissa luotsaaman poppoon tavoite on ”harjoitella ja
esittää keskeinen vaskille sävelletty ja sovitettu ohjelmisto osana soittajien opintoja”.
Kiusallisen ohuesti kansoitetun konsertin avasi upeasti SuPaTuksen tilausteos, Einar Englundin ytimekäs Opening Brass for 15 brass instruments. Jossain vaihessa sointi vähän puuroutui, mutta hyvin pian alkoi
löytyä niitä manteleita. Käsilautasten sointi on minua
Pyynikkisalissa usein hämännyt, taitavat parhaat tehot
uppoutua taustaverhoon. Isorumpu sen sijaan kumisi
asiaankuuluvasti.
Todellinen kiirastulitus pääsiäistä odotellessa oli Einojuhani Rautavaaran A Requiem in our Time. Ultra
Brass toi ”Unskin ” johdolla riipaisevasti esille teoksen kontrastit, matalien vaskien massan kontra ahke-

|

rasti sordinoidun trumpettisektion välillä irvokkaatkin sävelkudokset. Neliosaisessa sävellyksessä käytiin
toki kevään kunniaksi heikoilla jäilläkin, mutta kokonaisuus kantoi. Rohkea veto. Jäin jännittämään trumpetistien korvien puolesta, koskapa olivat täsmälleen
pasuunasektion kellojen edessä. Mahtoi nukkumaan
mennessä kallot soida...
Loppukonsertti mentiin sitten maanläheisimmissä
hautajaistunnelmissa. Edvard Griegin Funeral March
(Sørgemarsch over Rikard Nordråk) for Brass Choir oli
sopivan polveileva ja ohuesti orkestroitu teos. Tämä ei
estänyt nelipäistä cornosektiota kuullostamasta kokoaan suuremmalta. Richard Wagnerin Siegfriedin hautajaismarssi (Götterdämmerungista) Robert Kingin
transkriptiona oli tyylikäs loppu tälle tunnin konsertille, jätti halajamaan lisää. |
Pertti Ström
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kiertue täytti Tampere-talon

KUVAT: Puolustusvoimat / Markus Honkavaara

Varusmiessoittokunnasta löytyy myös laulusolistillista nuorta voimaa.

T

äytyy jälleen tehdä kunniaa Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnalle.
Tampere-talon täyttäminen 12.8.2015 ja
peräti kahden laajan puffijutun saaminen
Aamulehteen puhumattakaan TV1:n paikallisuutisista on uroteko.

Konsertti oli todellinen puhallintapahtuma,
sillä kaikenikäinen kuulijakunta poikkesi
tyystin totutusta sotilasmusiikin kuluttajista. Lue: nuorennusleikkaus oli onnistunut.
Onnistunut oli myös PVVMSK:n kapellimestarin musiikkikapteeni Tero Hai-

kalan ja ylikersantti Seppo Pohjoisahon
yli 400 tietokonepelimusiikista valitsema
18 teoksen otos. Säveltäjälista oli hyvin
japanilaispainotteinen. Itselleni konsertissa oli 18 kantaesitystä, sillä en ole eläissäni pelannut ainuttakaan konsoli- tahi tietokonepeliä. (Muistaakseni vuonna 2000
yritin pelata panssarivaunupeliä, mutta
kun Prohorovkan taisteluun 12.7.1943
ilmaantui T34-85, joka tuli tuotantoon
vasta helmikuussa 1944, oli mittani täysi.)
Ensimmäinen setti oli instrumentaalipainotteisempaa, ja jos silmät sulki, saattoi
tovin kuvitella olevansa Chicagon Midwest
Clinic -konsertissa. Näkimet kannatti kuitenkin pitää auki, sillä Matias Auramon ja
Roope Lainevuon laatima videoprojisointi tarjosi näkymiä mm. kulloisenkin pelin
maisemiin. Näkyihän siinä tietokonegrafiikan kehitys 1980-luvulta nykypäiviin.
Mukava yllätys oli oikea kantaesitys,
PVVMSK:n sisäisenä järjestetyn sävellyskilpailun voittaja, jääkäri Rolf Gustavsonin Game On Theme, jonka herooisen
rapsodista ääniseikkailua olisi kuunnellut
kyllä pidempäänkin.

Jukka Viitasaari

Kokonaisturvallista puhallinmusiikkia
H

Kuvat: Markus Honkavaara

Helsingin Poliisisoittokunta ja Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta Kokonaisturvallisuusmessuilla 4.–6.9.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

TAMPU
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ienon Leopard 2A9:n ja jyrisevän taistelunäytöksen (mm. kaksi Leopard
2A4 -vaunua) jälkeen oli mukavaa istahtaa
toisenlaisen äänimaiseman pariin vuoden
2015 Kokonaisturvallisuusmessuilla.
Helsingin Poliisisoittokunnan ja Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan reilu puolituntinen tarjosi turvallista puhallinmusiikkia taiten esitettynä. Erityisesti
sujuva fraseeraus oli musiikkia korvilleni,
kaikkea ei tuutattu marssisapluunalla.
Perinteistä marssimusiikkia Jääkärimarsseineen tradition ystäville, muun muassa trumpettisolisti Seppo Pohjoisaho,
Stefan Stanciun panhuiluilua ja laulusolistikin, jonka tulkinta Van Halenin Jumpista osoitti rohkeutta. David Lee Roth
on yhä lyömätön omalla kapealla sarallaan.
Ilari Hykilän Sankar puhalsi uusia tuulia

ja musiikkikapteeni Tero Haikala johti.
Marssikapellimestari Henry Perälän
suunnittelemalle kuviomarssille ei ollut
liikaa tilaa, mutta vedettiinhän vuoden
2005 Nääs-Tattookin tällä permannolla.
Pollareitten ja varusmiesten yhteisesityksistä Hatsaturjanin Gajaneh tupla
ksylareineen ja -solisteineen oli vauhdikasta kuultavaa ja etenkin katseltavaa. Kaikenikäisille lapsenmielisille näyttäytyivät
myös rosmo ja leijonapollari.
Poliisisoittokunnan ylikapellimestari Sami Ruusuvuoren johtama yhteisnumero
Star Wars täyspitkänä oli kovaa kamaa. Koko komeus toistui messuilla peräti kahdeksan kertaa, joten hyvin soitettu puhallinmusiikki sai varmasti paljon uusia ystäviä. |
Jukka Viitasaari

Suomalaisen musiikin
konsertti

Kuva: Petro Tuomainen

Game On -pelimusiikin

Encorea ei parin tunnin Game on -konsertissa kuultu. Sellaiseksi jo kansantaloudellisista syistä olisi sopinut Ari
Pulkkisen Angry Birds -tunnari. –Peliyhtiö Roviota ei kiinnostanut yhteistyö,
siksi musiikkiakaan ei kuultu, totesi Tero Haikala konsertin jälkeen pikahaastattelussa.
Aina yhtä jysäyttävän rumputervehdyksen muistelun rohkaisemana jaan konsertin risut. Sekä Haikalan johtama ensimmäinen erä että PVVMSK:n päällikkö
musiikkikapteeni Jarkko Aaltosen hallitsema toinen setti kärsivät pienen jousisektion jalkoihin jäämisestä ja laulun
alimiksauksesta. PVVMSK:n helmasynti
ylijyräävä rumpusetti tuli sovituksellisten
arvojen vaalimisesta esiin vain harvoin.
Jotkut kamarimusiikilliset hetket kärsivät pienoisesta epäpuhtaudesta, mutta
kamoon: kyseessä oli valtavan produktion ensi-illan lukemattomista muuttujista
vain muutama.
Kuntsareita jakaisin sovittajille, riemunkirjavasta sävelaarteistosta oli otettu
kaikki irti. Herooista johnwilliamshanszimmerismiä, takapotkuilua, ränttätänttää ja japaniksi laulettua imellysiskelmää,
diskoa...You name it! Minulle tuiki tuntemattomien Justimuksen ja Herbalistin
retrotietokoneanimoidut juonnot sopivat
kokonaisuuteen kuin joystick handuun.
Olihan tämä vähän fragmentaarista, mutta perustellun jäsenneltyä. Tuhannen aamun kysymys kuulukin nyt: Mitä seuraavaksi, PVVMSK? |

K

onsun konserttisalissa kaikuivat
lauantai-iltana 7.11.2015 suomalaiset sävelet, kun Puistotornin puhaltajat ja Turun Työväenyhdistyksen Soittokunta järjestivät yhteiskonsertin. Kapellimestareina toimivat Tanja Karjalainen ja Juhani Valtasalmi taidokkaasti
ohjelmistoa tulkiten.
Konsertin ohjelmisto koostui Forsströmin, Crusellin, Järnefeltin, Lehtosen, Mikkolan, Pekkasen, Koskisen
ja tietenkin juhlavuoteen sopivasti Sibeliuksen teoksista. Solisteina sielukkaita tulkintoja esittivät Turun Työväenyhdistyksen Soittokunnan trumpetisti Jouko Leino Pasi-Heikki Mikkolan Jazzvalssista sekä baritonitorvella
Puistotornin puhaltajien Markku Olkkonen Sibeliuksen teoksesta Den första kyssen.
Konsertin tunnelmat vaihtelivat
perinteisen juhlavasta moderniin, ja
yleisökin tuntui nauttivan monipuolisesta esityksestä. – Meillä oli molemmilla hieno ohjelmisto. Erityisesti tykkäsin Jyrki Koskisen Ignis Fatuuksesta, siinä on hienoa rytmiikkaa
ja jännä tunnelma, kommentoi Puistotornin puhaltajien huilisti Miina
Ojansivu.
|
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Yhteismusisointi isommalla kokoonpanolla toi molemmille orkestereille mahdollisuuden esiintyä uusien soittajien ja
johtajien kanssa. – Nämä ovat harvinaisia kokemuksia. Eri kapellimestareiden
kanssa soitto on opettavaista. Meilläkin
uusi kapellimestari on tuonut tekemiseen uutta vauhtia, kertoi Turun Työväenyhdistyksen Soittokunnan klarinetisti
Heikki Varantola.
Juhlava iltakonsertti tuskin jätti ketään kylmäksi niin esiintyjistä kuin
yleisöstäkään. Molempien soittokuntien lopuksi yhdessä esittämä Oskar Merikannon Työväen marssi oli luonnollinen päätös hienolle illalle. |
Miika Kujanpää
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”Miten orkesteri
			leivotaan?”

Teksti: Päivi Pyymäki

T

Pirkanmaan Puhaltajat esitti konsertin vaskiteemaan sopivasti Jukka Viitasaaren Bold as
Brassin.

Kuva: Martina Uthardt

Teksti: Päivi Pöyhönen ja Peter Roos

S

unnuntaina 24.1.2016 saivat puhallinmusiikin ystävät kuulla harvinaista
herkkua, kun kokkolalainen Ostrobothnia Brass Band piti Tyllin salissa konsertin.
Ostrobothnia Brass Band eli OBB on
toiminnut Finlands svenska sång- och
musikförbundetin (FSSMF) projektibändinä vuodesta 2012. OBB:ssa soittaa musiikinharrastajia, -opiskelijoita ja -ammattilaisia ympäri Suomea, ja orkesterin tärkeimpiä tavoitteita on nostaa esiin ja motivoida nuoria soittajia. Bändi harjoittelee 3 – 4 viikonloppua vuodessa, ja Tampereen konsertti oli tällaisen harjoitusviikonlopun huipennus.
Konsertti oli kokonaisuudessa erittäin
onnistunut. OBB:a johti mainio skotti
Russell Gray, joka myös juonsi konsertin.
OBB esitti vaihtelevan ohjelmiston, johon sisältyi marsseja, Gregsonin Concerto
Grosso, Waespin kilpailukappale Traversada ja lopuksi muutamia norjalaisen Reid
Giljen tekemiä svengaavia sovituksia. ”Yamaha Performance Artistinakin” toimiva
Gray soitti kornettisolistina Percy Coden
Zeldassa, jossa oli paljon vauhdikkuutta ja
hienoja kadensseja.
Konsertin alkupuolella esiintyivät
myös Pirkanmaan musiikkiopiston opettajien vaskiseitsikko Teachers Brass Ensemble ja Pirkanmaan Puhaltajat johtajinaan Anna-Leena Lumme ja Päivi Pöyhönen. Teachers Brass Ensemble esitTAMPU

Russell Gray

ti Sibeliuksen Tieran ja Anita Lehdon
teoksen Kalliosta alkaa meri baritonisolistinaan Tanja Karjalainen. Hienoa, että
opettajat toimivat esimerkkinä nuorille!
Brass band -kokoonpano ei ole maassamme kovin yleinen, ja siksi olikin hyvin
mielenkiintoista ja virkistävää kuulla tällaisen orkesterin sointia. Yleisö palkittiin
ylimääräisellä numerolla, ja se intoutui
energisen kapellimestarin mukana hurraamaan ja taputtamaan Ostrobothnia
Brass Bandin kotimatkalle Kokkolaan. |
|
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oisen kerran järjestetty Tampere Brass
Happeninig kokosi tamperelaiset nuoret vaskisoittajat innostuneeseen vaskiviikonloppuun Tampereen konservatoriolle
29.–31.1.2016. Pääkouluttajana oli vaskisoiton professori Pasi Pirinen Sibelius
Akatemiasta. Myös viikonlopun pääorganisaattori, tumpetinsoiton lehtori Juha Untala oli professorin mukana ohjastamassa
Pyynikkisalissa koulutettavia pienyhtyeitä.
Muita ryhmiä olivat nuoremmista soittajista koostuva Golden Brass ohjaajinaan
käyrätorvensoiton lehtori Päivi Pyymäki
ja pasuunansoiton lehtori Kari Koivisto sekä varttuneempien Diamond Brass matalien vaskien lehtori Eero Kolarin ohjaamana.
Ohjelma alkoi perjantaina iltapäivällä pienellä avajaisseremonialla, jossa musiikillista hohtoa toi Karismatic-puhallinkvintetti Tampereen ammattikorkeakoulusta. Koulutusiltapäivän jälkeen päästiin
rentoutumaan Plevnaan, jossa yleisöä villitsi Power Brass Girls tunnetulla taidollaan.
Lauantaipäivä meni Pasi Pirisen ahkeroidessa kvintettien kanssa talon väen ohjastaessa isompia kokoonpanoja.
Iltakonsertti tarjosi tamperelaista ja helsinkiläistä (joukossa myös vantaalaisedustus) vaskivälkettä. Pitkän päivän jälkeen
mieltä virkisti Ultra Brass, jonka solistina
piccolotrumpetilla maalaili itse professori
Pirinen Juha Untalan ollessa puikonvarressa ohjaamassa mallikasta joukkoaan.
Helten Brass Ensemblen ohjelmisto oli
hauskasti koottu ”jokaiselle jotakin”-mentaliteetilla. Käyrätorvisti Jósef Hárs johdatteli
hauskoilla juonnoillaan kuulijat esityksestä
toiseen. Soitto oli tietenkin ihanan nautittavaa, ja se palkittiinkin runsain aplodein.
Sunnuntaipäivä päätti hienon koulutussession konserttiin, jossa esiintyivät kaikki
koulutettavana olleet kokoonpanot omilla ohjelmillaan. Koulutuksen jälki näkyi
ja kuului esityksissä, joissa esiintyjät itse
hoitivat myös juonnot. Poikkeuksena lavalle pyydettiin omista kappaleistaan kertomaan Jukka Viitasaari, joka oli jälleen
kerran antanut nuottikynänsä laulaa isompien kokoonpanojen täsmäsovituksissa.
Kaikki me mukana olleet vakuutuimme tämän toiminnan tarpeellisuudesta.
Pasi Pirinen oli varsin vaikuttunut Tampereen Musiikkiakatemian vaskikoulutuksesta ja sen laajuudesta. Jatkoa varmasti seuraa
myös tulevaisuudessa. |

Uutta suomalaista puhallinmusiikkia ja runoa: Tampereen seudun lasten
puhallinorkestereita ja näyttelijä Sanna Majanlahti
tiistaina 1.12.2015 klo 18 Tampere-talon Pienessä salissa

E

npäs ole ennen ollut mukana tällaisessa nuorisopuhkuiluspektaakkelissa! Osuvampi nimi olisi tosin ollut ”Lavallinen lapsia – ja vähän päälle”. Tapahtuman järjestivät Lasten Tampere ry, Tampereen puhallinorkesteriyhdistys Tampu
ry ja Tampere-talo. Esiintyjinä raikasivat näyttelijä Sanna Majanlahti, Pirkanmaan musiikkiopiston orkesterit Windus
II, Tornado ja Hurrikaani, Tampereen
konservatorion orkesterit Etelätuuli ja
Borealis kapellimestareinaan Anna-Leena Lumme, Päivi Pöyhönen, Salla Männikkö ja Pirre Länsipuro.
En nyt tässä puutu Sanna Majanlahden lausumiin runoihin – tai pikemminkin pikkusatuihin. Todettakoon vain, että mukavia olivat ja soivat soittajille hengähdystaukoja. Valitettavasti tämä johti
siihen, että kapellimestareita tai esiintyviä kokoonpanoja ei sen kummemmin
esitelty, saati sitten konsertin teemasäveltäjiä!
Marja Ikosen ja Anitan Lehdon kyllä tuntevat kaikki vähänkin puhallinuskovaiset. Ja nämä nuoret naiset tuntevat
puhallinorkesterin instrumenttina. Konsertin vähän yllättävästi avannut TBE
(Teachers Brass Ensemble PMO), eli supisuomalainen vaskiseitsikko, vetäisi ammattimaisen rohkeasti Lehdon komean
Kalliosta alkaa meren baritonisolistinaan
Tanja Karjalainen. Myös saman säveltäjän Onnellisten tähtien soturi soi retroilevan upeasti.
Lehdon nuorisopuhallinorkesteriteoksissa on mukavia rytmijekkuja ja maailmanmusiikillista katsantoa, Madgaskarin Jaska ja ApinaKapina loihtivat hymyä
täyssalillisessa. Koukut osuivat ja tarttuivat.
Marja Ikosen teokset Entrata ja Oho!
ovat hieman afroamerikkalaisempia,
mutta kyllä supisuomalainen kaiho irtosi
yhtä kauniisti kansansävelmäsovituksessa Kukkuu kukkuu. Aamun auer oli suorastaan usvaisen kaunis. Sen sijaan Vesa
Norilon Kevätyön tango Ikosen sovituk-

Kuva: Jukka Viitasaari

Kuva: Päivi Pöyhönen

			Lapset lavalla:

Tampere-talon Pienen salin lavakin jäi pieneksi...

Kuva: Riitta Ollila

Brass in Focus

Tampere
Brass Happening
valloitti jälleen

Esiintyjäkaartia sekä konsertissa Lasten Tampere ry:n ”Vuoden veturi 2015”
-palkinnon vastaanottaneet sairaalaklovnit Ilona Poks ja von Pulla.

sena oli liian haastava sekä oboesolisteille
että orkesterille. Tilanne korjaantui taatusti uusrahvaanomaisen piilojatsi Sipsimiehen myötä.
Soittajia oli tässä hienossa suomalaisen
musiikin päivää ennakoineessa konsertis|
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sa varmaankin puolentoista sataa, yleisöä
niin paljon kuin Tampere-talon pieneen
saliin mahtui. Hienoa toimintaa! |
Kauko Radila

TAMPU

Vaskien juhlaa

Teksti: Jukka Viitasaari

K

Kuva: Jukka Viitasaari

ulunut otsikko, mutta kuvaa mainiosti Tampere Filharmonian vaskiston Tampere-talon konserttia 4.3.2016.
Toki mukana oli lyömäsoittimistokin, mutta niiden anti oli
tällä kertaa kokonaisuutta taiten tukeva. Erittäin upeaa olla
läsnä täydessä Isossa salissa, kapasiteetti noin 1850.
Ajallisesti puhallettiin Sibeliuksen varhaisista vaskiseitsikoista aina 2000-luvulle. Sibet olivatkin hyvä lämmittely paikoitellen erittäin vaativalle ohjelmistolle. Tampere Filharmonian tiedottaja Maija Leinon jututtama cornisti Jorma Suuronen kertoili vaskiseitsikon tsaarillisista alkuvaiheista Suomen suurruhtinaskunnassa (FT Olli Heikkisen artikkeli vaskiseitsikon mahdollisesta ruotsalaisesta alkuperästä Puhallinorkesteri 4/2015 -lehdessä on toimitettu TF:n vaskille).
Šostakovitšeja kuultiin pariinkin otteeseen, näistä Juhlaalkusoitto vaskille op. 96 soi oivasti. Universaalia tamperelaista sointia edusti TF:n tilaus vuodelta 2002 Leonid Basmakovin Largo 12 vaskisoittajalle, joka omistettiin kunniakapellimestari Eri Klasin muistolle. Kaikkein hurjinta meno
oli Rerek Bourgeoisin Conterto Grossossa (1979). Siinä tuu-

Turnajaiset raikaa Jorma Rajalan johtamana yhdistettyjen
orkesterien voimin. Ainakin 70 soittajaa!

K

ymmenin aina kaunihimpi! Junnupuhaltajien ”kokoontumisajot” ovat puhallinmusiikin pitkäaikaiselle (ja -ikäiselle)
kuluttajalle kyllä mieltäylentävä tilaisuus. Tyllin kaikuisan juhlasalin täyttivät 22.2.2016 PMO:n Windus I, vakivieraat Ylöjärven Tornado ja Hämeenkyrön Puhallica C. Täyttä oli katsomossakin tässä kivasti ilmavirtauksiin viittavien orkesterien nimien
mukaan otsikoidussa konsertissa.
Napakasti edennyt ohjelma sisälsi vankan otoksen suomalaisen
alkeispuhallinmusiikin sävelistöä. Raine Ampuja, Timo Forsström, Marja ja Janne Ikonen, Antti Nissilä ja Jukka Viitasaari saivat pikkuteoksiaan kuuluviin. Eivät ne nyt niiiiiin uusia
tuulia ole, Viitasaarikin kertoi säveltäneensä Höh!:n jo vuonna
1999 Päivi Pyymäen tilauksesta. Foren Onnenpoika on muistaakseni vuodelta 2000. Ulkomaan edustuksesta usein veivattu Queenin 1970-luvun hittejä sikermöinyt Power Rock ei kyllä
minulle maistu, se kuullostaa aivan liian korkealle kirjoitetulta.
Limbo Rock ei sentään mennyt yhtään sinne päin...
Kiitoksia musikaalisista esityksistä ja hyvästä lapsi- ja nuorisotyöstä Anu Pihl, Anna-Leena Lumme, Marita Rantamäki ja
Jorma Rajala. Mukava oli tällä kertaa kuulla myös spiikit, moderni äänentoisto harkitusti käytettynä on aina paikallaan! |
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artuinpa härkää eli itseäni sarvista ja lähdin kuuntelemaan
torstaina 14.4.2016 klo 21 Tampereen Tuomiokirkkoon
oikein nykymusiikkia. Hyvä, että tuli siirrettyä nukkumaanmenoaikaa. Paavo Heinisen Aiolos kirkkouruille ja puhallinorkesterille on sellaista musiikkia, jota normaalioloissa ei tule
kuunneltua, mutta sen vaikutus allekirjoittaneeseen oli kova.
Kaartin Soittokunta Petri Komulaisen johtamana oli takuuvarmassa iskussa, ja urkuri Jan Lehtola hallitsi teoksen suvereenisti. Hyvä, että tuli luettua netistä etukäteen Tampere
Biennalen sivuilta säveltäjän pitkä kuvaus puolentoista tunnin
teoksestaan. Olin vähemmän kuutamolla ja nautiskelin tähtienvälisestä avaruudesta.
Itse Aiolos oli minulle mystinen matka erilaisiin sointiväreihin ja -kuvioihin, joita alttarille heijastetut näkymät tukivat. Aina välillä heräsi huomaamaan, että ”Ahaa, saksofoni!”,
muuten urut ja Kaarti sulautuivat toisiinsa välillä uhmakkaaksikin keitokseksi. Erityisesti löi mieleen, kun urkujen matala pieni sekunti alkoi purkautumaan aika-arvoina. Suosittelen kaikille puhallinuskalikoille, ei tällaista kovin usein kuule,
edellinen kerta taisi olla kantaesitys vuonna 2014.

maanantaina 18.4.2016 Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan konserttisoittokunnan Finlandia-kiertueen konsertissa. Konsertin johtivat päällikkökapellimestari musiikkimajuri
Timo Kotilainen, musiikkikapteeni Tero Haikala ja jääkäri
Risto Sojakka, nouseva kyky.
Todellisia kykyjä olivat myös solistit. Lähdin ensisijaisesti
kuulemaan erästä suosikkitrumpetistiani, ylikersantti Seppo
Pohjoisahoa, mutta eivät viulisti, jääkäri Mikael Stoor ja varma baritoni Aarne Pelkonenkaan kalvenneet yhtään.
Pohjoisahon C-trumpetilla, flyygelitorvella ja lopuksi piccolotrumpetilla taituroima When Speaks the Signal oli upea-
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Kerrankin konsertti, jossa kuultiin ja nähtiin joustavat vasket puilta ilman jousien
kitinää… |

Sotilasmusiikin viikko

Tampereen Aleksanterin kirkko oli ääriään myöten täynnä

Kauko Radila

ja muutamat vaskille takuurankan parituntisen aikana sattuneet parit sisääntulot olivat ainoa korviini koskenut asia.

|

Kaartin soittokunta
joht. Petri Komulainen
Jan Lehtola, urut
Tampere Biennale 14.4.2016
Paavo Heininen: Aiolos (2012–2013)
Konsertto uruille ja puhallinorkesterille op. 131
1. Stasis
2. Toccata/Valse
3. Flumen
4. Moto perpetuo
5. Largo Appassionato
6. Capriccioso/Drammatico (Moto perpetuo)
7. Passacaglia
8. Corale
9. Allegro con fuoco

ta kuultavaa. Herooista, vaikkakin sodanvastaiseksi tarkoitettua. Viulusoolo Rondo
Capricciossa meni minulta vähän ohi, kun
edessäni istuvat ja myöhässä konserttiin
puhisseet tukevat leidit alkoivat suunnitella ruokaostoslistaa (!), eipä ole moista
suhinaa tullut edes lastenkonserteissa vastaan, tai eteen.
Lemminkäinen ja Finlandia toimivat
hyvin introna ja codana, laulunumerot
olivat yllättävän lyhyitä. Kymmenen euron käsiohjelmalta odottaisin kyllä enemmänkin informaatiota. Kuka on esimerkiksi vastuussa Suomalaisen rukouksen
broadway-sovituksesta? |
Kauko Radila

Kuva: Puolustusvoimat / alikersantti Ville Laitinen

Uusia
		tuulia

bisti Harri Miettunen ja cornisti Suuronen saivat pistää oikein urakalla vastaan
neljälle trumpetille ja neljälle pasuunalle, joista etenkin Olli Hostikan bassopasuuna murisi upeasti. Bourgeosin teosta kuunnellessa tuli mieleen, että moista menoa olen edellisen kerran kuullut
Chicago Symphony Orchestran vaskien
konsertissa 2014 Midwestissä. Concertossa oli sopivasti aineksia ja mausteita,
virtuoottisista pyrähdyksistä lattaripyörähdyksiin.
John Williamsin Fanfare for Fenway
oli ihan johnwilliamsia, tosin tällä kertaa Red Sox -baseball-seuran tilauksena.
Takuuvarmaa. Lopullisen niitin hienoon
vaski-iltaan toi nuori kapellimestari SantMarja Ikonen
tu-Matias
Rouvali. Teeskentelemättömän
poikamaisen innostuneet teosesittelyt hipoivat jo stand-up -komiikkaa. Kaksi encorea vaadittiin ja saatiin. Leroy Andersonin kuolematon Bugler´s Holiday ja lisää Williamsia: For Always elokuvasta Tekoäly (A.I.). Sen beatrumpu-settikomppi

Kuva: Viliina Tolvanen

KUULOLLA

Varusmiessoittokunta Aleksanterin kirkossa trumpettisolistinaan takuuvarma
Seppo Pohjoisaho.

|
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Tempo di Tampu

Itsenäisyyden juhlavuoden
konsertti

Tampu kokoaa tamperelaissävellyksiä itsenäisyyden juhlavuoden konserttiin. Pyynikin Puhaltajat kantaesitti kolme sellaista konsertissaan 11.3.2015 säveltäjinä Tampereen amk:n sävellyslinjan opiskelijat Pauli Marttinen, Henri Sokka ja Roope Mäenpää.

T

ampu suunnittelee tu- serttiin. Samalla orkesterit
levalle toimintakaudelle voivat esittää myös toiveenkonserttia Suomen itsenäi- sa konsertin ajankohdasta.
syyden juhlavuoden kunniJuhlakonsertin ohjelmisaksi. Konsertin aika ja paik- toa on ajateltu koota erityika ovat vielä avoinna, mut- sesti Tampereeseen ja Pirta Tampun jäsenorkesterit kanmaahan liittyvistä puvoivat jo alustavasti ilmoit- hallinteoksista. Eli nyt on
tautua puheenjohtajalle, aika kaivaa arkistojen aarparkusjarvi_mainos_a5_vaaka_200910.pdf 20.9.2010 13:50:10
mikäli ovat
kiinnostuneita teet esiin! Löytyykö soittoosallistumaan yhteiskon- kuntasi nuotistosta paikal-
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listen säveltäjien sävellyksiä,
orkesterin tilausteoksia tai
muita sävellyksiä, jotka liittyvät aiheeltaan tai muulla
tavoin Tampereen tai lähiseudun historiaan? Ilmoita
nuottilöytösi elokuun loppuun mennessä puheenjohtaja Päivi Pyymäelle (paivi.
pyymaki@tampereenkonservatorio.fi). |

Kuva: Janne Kaakinen

Kuva: Jukka Viitasaari

Lisäoppia
kotisäveltäjille
ja -sovittajille

T

ampu on järjestänyt jo kaksi
kertaa Sibelius-nuotinnuskurssin opettajana Jukka Viitasaari.
Ensi syksylle ollaan järjestämässä
uutta kurssia, mikäli kiinnostusta löytyy. Kurssilla käytetään Sibelius-nuotinkirjoitusohjelmaa, mutta opetus painottuu sovittamiseen,
orkestrointiin tai nuotinkirjoitusohjelman käyttöön kunkin osallistujan tarpeiden mukaan.
Kurssin ajankohta sovitaan syksyn alussa. Alustavat ilmoittautumiset 22.8.2016 mennessä Anu Pihlille (anu.pihl@kolumbus.fi). |

