
Hyvät lukijat
Elämme sotilasmusiikkialalla jäl-
leen erityisen suurta muutoksen
aikaa. Nyt kun puolustusvoima-
uudistus on saatettu sotilassoit-
tokuntien osalta päätökseen, alaa
ravistelee toinen merkittävä
muutos. Puolustusvoimien ylika-
pellimestari, musiikkieverstiluut-
nantti Elias Seppälä päättää pit-
kän aktiiviuransa puolustusvoi-
missa. Onneksi Eliaksen tuntien
edessä ei ole fade out, vaan var-
masti hänet nähdään vaikuttajana
monella eri taholla, niin sotilas-
musiikissa kuin laajemmin
maamme puhallinmusiikkielä-
mässä.

Muistan hyvin millaista oli
meininki Kaartin soittokunnassa
90-luvun alkupuolella. Yksi mie-
leen jääneitä tapauksia oli, kun
soittokunta esiintyi tasavallan
presidentin Japanin keisariparille
järjestetyillä juhlapäivällisillä Pre-
sidentinlinnan valtiosalin par-
vekkeella ja Ahti Sonnisen Hiir-
ten häävalssi meni kapellimesta-
rin toimesta poikki. Silloin var-
masti useampikin soittaja ajatteli,
että ”tätäkö tämä nyt sitten on
jatkossakin”.

Mutta onneksi Kaartin soit-
tokunnan nousukiito alkoi 1995
kun päälliköksi nimitettiin Elias
Seppälä. Hän ymmärsi millainen
musiikillinen potentiaali soitto-
kunnassa oli ja aloitti työn, jonka
satoa on saatu korjata siitä läh-
tien. Elias osasi asettaa riman
korkealle ja ahkeralla työnteolla
rimaa voitiin nostaa vieläkin
ylemmäksi. Toki aluksi oli soit-
tokunnassa vielä lyhyen ajan nii-
täkin, joille vanha meininki ”jä-
tetään hautumaan” oli mielui-
sampaa.

Elias Seppälän ahkeruus, lah-
jakkuus ja päämäärätietoisuus oli
juuri sitä, mitä tuossa tilanteessa
tarvittiin. Alkoi työnteko, jolla
Kaartin soittokunta nostettiin
muitten ammattiorkestereiden
rinnalle, puhallinmusiikin keula-
kuvaksi maahamme.

Musiikillisen tason nostami-
sen lisäksi Elias vaikutti merkit-
tävällä tavalla myös soittokunnan
työilmapiiriin ja loi hyvät ja toi-
mivat suhteet Kaartin jääkäri-
rykmenttiin, millä oli suuri mer-
kitys soittokunnan huollon ja
materiaalisten resurssien parane-
miseen. Rykmentin johdossa ko-
mentajat ja esikuntapäälliköt
vaihtui tasaisesti, mutta Eliaksen

ansiosta Kaartin soittokunta
muodostui myös rykmentin joh-
dolle tärkeäksi osaksi Kaartin
jääkärirykmenttiä.

21.5. järjestetty Grande Fi-
nale -jäähyväiskonsertti antoi
juuri oikean tunteen Elias Sep-
pälän pitkäaikaisesta työstä suo-
malaisen sotilasmusiikin suurim-
pana vaikuttajana. Uskon että
seisten suosiota osoittanut kon-
serttiyleisö palkitsi Kaartin soit-
tokunnan, Lapin sotilassoitto-
kunnan, solistit ja kuoron nime-
nomaan sykähdyttävästä tunteita
herättävästä esityksestä, mutta
erityisesti lopussa suosion koh-
teena oli Elias, jonka arvokasta
työtä yleisö rehdisti halusi kun-
nioittaa.

Omasta ja Sotilasmusiikkikil-
lan puolesta haluan toivottaa
Elias Seppälälle antoisia eläke-
päiviä joihin Eliaksen tuntien ei
todellakaan kuulu keinutuoli,
vaan aktiivinen osallistuminen
hänelle tärkeisiin asioihin ja var-
masti siellä listan kärjessä on
musiikki.

Mutta mitä nyt? Kuka vastaa
sotilasmusiikin tilasta ja tasosta
tästä eteenpäin?

Niin ylikapellimestarin kuin
Kaartin soittokunnan päällikön
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virkaan on valittu uudet miehet.
Saappaat ovat suuret, minkä sekä
Jyrki Koskinen että Pasi-Heikki
Mikkola varmasti tietävätkin. So-
tilasmusiikin tulevaisuuden kan-
nalta on tärkeätä, että kaikkien
alan toimijoiden tulee edelleen
kehittyä nykyisissä tehtävissään,
jokaisesta kapellimestarista ja
soittokuntien päälliköistä aina
ylikapellimestariin asti.

Olen aikaisemminkin näin al-
kukesästä sanonut, että maamme
puhallinorkesterit HILJENTY-
VÄT kesän viettoon. Ottakaapa
tänä kesänä itsestänne esille kun-
non katusoittaja-asenne ja aina
kun saatte riittävän kokoonpa-
non liikkeelle, niin ei kun soitta-
maan ihmisten iloksi toreille ja
puistoihin. Kaikkien on myös
syytä muistaa ja käydä aika-ajoin
tarkistamassa sotilassoittokuntien
konserttikalenterista http://kon-

serttikalenteri.puolustusvoi-
mat.fi/fi olisiko siellä kunkin
oman mielenkiinnon herättäviä
konsertteja tulossa.

Tässä vaiheessa kirjoitusta
tehdessäni sain suruviestin. Puo-
lustusvoimien pitkäaikainen yli-
kapellimestari musiikkieversti-
luutnantti Arvo Kuikka on kuol-
lut. Mittavan elämäntyön jo 13-
vuotiaana soitto-oppilaana Vii-
purin rykmentin soittokunnassa,
vuonna 1937 aloittanut sotilas-
musiikin suurmies on kuullut vii-
meisen iltahuudon. Sotilas-
musiikkikilta ottaa osaa omaisten
suruun.

Sotilasmusiikkiväki, hyvät ys-
tävät. Arvo Kuikan muistoa kun-
nioittaen haluan toivottaa teille
kaikille oikein hyvää ja lämmintä
kesää.
Heino Koistinen

”Hyvät herrat, pyytäisin niitä,jotka ovat naimisissa, soitta-maan seuraavan fraasin ikäänkuin olisivat kihloissa.”- Richard Strauss
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tin saajia.



Puolustusvoimien pitkäaikainen
ylikapellimestari, suomalaisen so-
tilasmusiikin uudistaja ja vaikut-
taja, musiikkieverstiluutnantti
Arvo Kuikka on kuollut. Hän
syntyi 11.2.1924 Impilahdella ja
kuoli 22.5.2015 Helsingissä 91
vuotiaana.

Arvo Kuikka aloitti soitto-
oppilaana vuonna 1937 Viipurin
rykmentin soittokunnassa, jonka
sijoituspaikkana oli Hamina. Hän
sai jo nuorena oppilaana kokea
sotilassoittajan tehtävän ras-
kaamman osan, kun sotilaita siu-
nattiin soittokunnan säestyksellä
kotimaan sankarihautoihin.
Vuonna 1942 Arvo Kuikka siirtyi
soittokunnan mukana Rukajär-
velle, jossa soittotoimintaa jat-
kettiin vaativissa oloissa rintama-
soittokuntana.

Sodan jälkeen 1945 hän astui
vakituisen kantasoittajan toimeen
Haminan varuskunnan soitto-
kuntaan. Jo parin vuoden kulut-
tua oli edessä siirto Laivaston
soittokuntaan Turkuun, jossa
työn ohella Arvo Kuikka suoritti
kanttori-urkurin tutkinnon Kirk-
komusiikkiopistossa. Vuonna
1952 alkoivat sotilaskapellimesta-
rin opinnot Sibelius-Akatemiassa
ja heti valmistumisen jälkeen
Kuikka nimitettiin kapellimesta-
riksi Helsingin varuskuntasoitto-
kuntaan. 1967 Arvo Kuikasta tuli
historian nuorin ylikapellimestari
ja tuossa tehtävässä hän palveli
ennätykselliset 17 vuotta, kunnes
siirtyi 1.3.1984 eläkkeelle.

Arvo Kuikan yksi monista
saavutuksista oli vuonna 1974
perustettu sotilasmusiikkialan
tiedotuslehti Piipari. Hän oli
myös mukana kiltatoiminnassa
Sotilasmusiikkikillassa, jonka pu-
heenjohtaja hän oli vuosina

1987–1990.
Vuonna 1991
Arvo Kuikka
otti johtoonsa
Helsingin
Sotaveteraa-
nikuoron,
jossa alku-
vuosina oli yli
sata veteraa-
nilaulajaa.
Kuoroa hän
johti viime
vuosiin asti ja
vuosien var-
rella Arvo
Kuikka myös
sovitti ja sa-
noitti kuorol-
le uutta oh-
jelmistoa.

Nuorempi
sotilas-
muusikkosu-
kupolvi ei
vieraantunut
eläkkeellä
olevasta yli-
kapellimestarista, vaan tutustui
häneen -90 luvulla Sotilasmusiik-
kikoulussa, jossa hän kävi opet-
tamassa erityisesti henkilökun-
nan kursseja orkesterin johtami-
sessa ja sovituksessa. Muistan
hyvin mieleenpainuvasti miten
Arvo opetuksen lomassa kertoi
hauskoja tarinoita vuosien var-
relta, joissa pääosassa oli yleensä
joku värikäs musiikkipersoona.

Vaikka vuosia kertyi, ei Arvo
Kuikan tarmo ja aktiivisuus ra-
kastamaansa musiikkia kohtaan
koskaan hiipunut. Me nuorempi
sotilasmusiikkisukupolvi ihmet-
telimme usein hänen vireyttään
ja aivan uskomatonta muistiaan.
Arvo saattoi muistellessaan la-
della tarkat vuosiluvut päivineen,

eri tapahtumiin liittyvien henki-
löiden nimet ja jopa soitettujen
teosten sävellajit.

Uskon että sotilassoittajat ja
kiltalaiset kautta koko Suomen-
maan syvään kumartamalla kun-
nioittavat Arvo Kuikan muistoa,
muistoa joka elää pitkään.
Omaisten suruun osaa ottaen
Sotilasmusiikkikilta
Heino Koistinen
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Arvo Kuikka in memoriam

Arvo Kuikka 1924-2015. Kuva Puolustusvoimat.



Kaartin soittokunta osallistui
hutikuussa Virginia Tattoo -soti-
lasmusiikkitapahtumaan, joka on
lajissaan Yhdysvaltain suurimpia
keräten vuosittain noin 30 000
kuulijaa Norfolkissa sijaitsevaan
Scope-areenaan.

Merkittävänä laivastotukikoh-
takaupunkina sotilaat ovat tuttu
näky kaupungin kaduilla ja jär-
jestelyistä sekä yleisestä tunnel-
masta pystyi aistimaan, että soti-
lasmusiikki on luonteva ja tärkeä
osa alueen elämää. Kaartin soit-
tokunta esitti noin kymmenmi-
nuuttisen kuviomarssiesityksen,
joka nähdään myös syksyllä Suo-
messa Hartwall Arenalla 10.9.
järjestettävässä Tattoo Show'ssa.
Vuodenaikateemalla kulkeva esi-
tys sisältää muun muassa David
Fosterin Galgalryn olympialaisiin
säveltämän kappaleen Winter
Games, otteen Uuno Klamin
teoksesta Kevään oras sekä Ma-
ria Kalaniemen alunperin har-
monikalle säveltämän vauhdik-
kaan teoksen Ahma.

Kaartin soittokunnan esitys
oli Virginiassa perinteisemmästä
päästä, sillä monissa muissa esi-
tyksissä oli varsinainen kuvio-
marssiminen jäänyt taka-alalle
tanssijoiden sekä laulu- ja instru-
mentalistisolistien paistatellessa
parrasvaloissa. Festivaalilla oli
esiintyjiä muun muassa Tanskas-
ta, Etelä-Koreasta, Kanadasta ja
Ranskasta. Säkkipilliyhtyeitä fes-
tivaalilla oli useista englanninkie-
lisistä maista aina Australiaa
myöden.

Kaartin soittokunnalle sateli
kiitoksia yleisöltä ja kanssaesiin-
tyjiltä viimeistellyn ja tyylikkään
kuviomarssin lisäksi erityisesti
tuhdin ja lämpimän soundin an-
siosta.

Lisäksi
soittokunta
esiintyi
Tallwood
High
Schoolissa
perinteises-
sä koulu-
laiskonser-
tissa, jossa
soittokunta
esitti muu-
taman kappaleen yhdessä koulun
oman puhallinorkesterin kanssa.
Amerikkalaisnuorten oma osaa-
minen oli ihailtavalla tasolla ja
heidän kykynsä osoittaa suosio-
taan konsertin aikana sai suoma-
laissoittajien päät pyörälle. Yksi
festivaalin tärkeimmistä ilopille-
reistä oli Kaartin soittokunnan
soittajista muodostettu New Or-
leans -henkinen Tusan Brass
-yhtye, joka viihdytti kaupunki-
laisia niin Scope Arenalla kuin
sen ulkopuolellakin sekä paikalli-
sissa pubeissa.

Virginia Tattoossa Kaartin
soittokunnan päällikkö, musiik-
kimajuri Jyrki Koskinen teki vii-

meisiä työpäiviään soittokunnan
riveissä ennen siirtymistään pää-
esikuntaan ylikapellimestariksi.
Kesäkuun ensimmäisestä päi-
västä lähtien Kaartin soittokun-
nan päällikkönä on toiminut
Laivaston soittokunnan kapelli-
mestarin tehtävästä Helsinkiin
siirtynyt musiikkimajuri Pasi-
Heikki Mikkola. Musiikkikaptee-
ni Ville Paakkunainen jatkaa
tehtävässään Kaartin soittokun-
nan kapellimestarina.
Markus Virtala
Kaartin soittokunnan tiedottaja

Kaartin soittokuntaVirginia Tattoossa
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Kaartin soittokunnan trumpettitaiturit Sauli Saarinen ja JermuKoivukoski hullaannuttivat yleisön koululaiskonsertissa Kuva Puo-lustusvoimat / Heli Leppälä-Hakala.

Kaartin soittokunnan kuviomarssiesitystä säestivät tunnelmalliset kuvat Suomesta.Kuva Puolustusvoimat / Heli Leppälä-Hakala.
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Varusmiessoittokunnassa saa intistä kaiken irti
Puolustusvoimien varusmies-
soittokunta perustettiin Hami-
nassa vuonna 1990. Sittemmin
Lahdessa toiminut soittokunta
on Puolustusvoimien toinen
edustussoittokunta. Se juhlii tänä
vuonna neljännesvuosisadan
mittaista taivaltaan – puolustus-
voimauudistuksen seurauksena
nykyään Parolannummella Hat-
tulassa. Varusmiessoittokuntaan
astuu vuosittain palvelukseen
noin 80 ikäluokkansa parasta
muusikkoa, ääni- ja valoteknik-
koa sekä media-alan osaajaa.
Tänä vuonna tulee peli-
musiikkia
Kuten Varusmiessoittokunnan
rajoja rikkovaan perinteeseen
kuuluu, on tänä vuonna luvassa
jälleen jotakin uutta. Varusmies-
soittokunta lähtee elokuussa pe-
limuusikin kiertueelle. Kiertueen
nimenä on Game On.

– Tällä kiertueella kuullaan peli-
musiikin helmiä. Nautimme
klassikobiisien mahtavista sovi-
tuksista sinfoniselle puhallinor-
kesterille, jousistolle sekä rock-
bändille, kiertueen musiikillinen
tuottaja sekä kapellimestari,
musiikkiyliluutnantti Tero Hai-
kala takaa.
Konserttielämys ei rajoitu ai-
noastaan herkulliseen musiik-
kiin
– Media- ja tekniikkatiimimme
loihtivat kappaleiden taustalle vi-
suaalista loistetta sekä kutkutta-

via äänitehosteita, Haikala ku-
vailee. Muut yllätysnumerot ja
-kokemukset Haikala pitää vi-
susti salassa.
– Ne pitää saapua itse kuuntele-
maan. Muuta en voi kehottaa.
Liput tulivat myyntiin touko-
kuussa, ja vielä on joitakin myy-
mättä, Haikala vinkkaa.

Koko konsertin tuottaminen,
suunnittelu sekä toteutus lehti-
ilmoituksista äänentoistoon teh-
dään täysin varusmiesvoimin.
Jere Paldanius

Varusmiessoittokunnan Game On -kiertue
Keskiviikko, 12. elokuuta, kello 19 Tampere-talo, Tampere
Torstai, 13. elokuuta, kello 19 Kuopion Musiikkikeskus, Kuopio
Perjantai, 14. elokuuta, kello 19 Sibeliustalo, Lahti
Maanantai, 17. elokuuta, kello 19 Verkatehdas, Hämeenlinna
Liput 20 ja 10 euroa

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta Hamina Tattoossa 2014. Kuva Puolustusvoimat.



Heinolassa juhlitaan tänä vuonna
kaupungin puhallinmusiikin ko-
meaa historiaa. Aiheina ovat
Heinolan pataljoonan soittokun-
nan perustaminen 1812, sen
määrääminen koko silloisen
Suomen sotaväen soittajien kou-
lutuspaikaksi 1815 sekä Heino-
lan Musiikinystävät ry:n perusta-
minen 80 vuotta sitten, huhti-
kuussa 1935.

Juhlavuoden ensimmäinen
konsertti oli Heinolassa jo 25.
huhtikuuta, mutta tulossa ovat
vielä toinen juhlakonsertti 22.
elokuuta ja kirkkokonsertti 15.
marraskuuta. Teeman puitteissa
järjestetään myös näyttelyitä ja
julkaistaan historiateos.  
Sotilassoittajista kaikki alkoi
Suomen sodan päätyttyä Hami-
nan rauhaan syyskuun 17. päivä-
nä vuonna 1809 ryhdyttiin
pian puuhaamaan oman, suoma-
laisen, sotaväen uudelleen järjes-
tämistä. Suomeen
perustettiin
10.10.1812 kolme
jääkärirykmenttiä,
kuhunkin niistä
kaksi tarkk’ampuja-
pataljoonaa. En-
simmäiseen ryk-
menttiin tulivat
kuulumaan Turun ja
Vaasan pataljoonat,
toiseen Hämeenlin-
nan ja Heinolan ja
kolmanteen Viipurin
ja Kuopion patal-
joonat.

Värvätyille pa-
taljoonille palkattiin
kullekin aluksi kah-
deksan soittajaa ja
kahdeksan rumpalia.
Soittajien vakanssit

täytettiin kuitenkin eri pataljoo-
nissa vaiheittain ja eri tahtiin.

Heinolan pataljoonan soit-
tokunnan perustamispaikat päi-
vämäärällä 26.10.1812 olivat
Härkälä (nyk. Vierumäki), Hei-
nola ja Porvoo. Härkälän kylä oli
soittokunnan keskeinen toimin-
tapaikka. Siellä järjestettiin sen
useimmat katselmukset. Katsel-
muksia pidettiin myös Vesiveh-
maalla, Orimattilassa, Luolajassa
ja Heinolassa.

Härkälässä, 8. kesäkuuta
1821, oli Heinolan pataljoonassa
jo 20 soittajaa ja näiden lisäksi
yhdeksän torvensoittajaa sekä
kaksi huilistia. Kesäkuun 22.
päivän katselmuksessa 1825
Härkälässä soittokunnassa oli 20
soittajaa, 11 torvensoittajaa ja
kaksi huilistia. Seuraavan vuo-
den kesäkuussa oli vahvuus
muuten sama, mutta torvensoit-
tajia kaksi vähemmän. Kesä-
kuun 25. päivästä 1828 tasan

vuoden ajan vahvuus oli 20 soit-
tajaa sekä 1+8 signalistia. Vii-
meinen merkintä päivämäärältä
2. kesäkuuta 1830 Heinolassa
kertoo soittokunnassa olleen
enää kymmenen soittajaa sekä
1+8 signalistia. Kaikkiaan tie-
detään nimeltä ainakin 69 soti-
lassoittajaa, jotka ovat eri aikoina
palvelleet Heinolan pataljoonan
soittokunnassa. Viimeistään ke-
sällä 1830 soittokunta vaikeni,
kun värvätyt joukot lakkautettiin.

Muistona sotaväestä on Hei-
nolassa Plaani-niminen kaupun-
ginosa. Nimi viittaa harjoitus-
kenttään. Kansalliskirjastossa
Helsingissä on tallessa Heinolan
pataljoonan soittokunnan 23
nuottikirjaa. Niistä näkyy, että
ohjelmisto on ollut hyvin ajan
tasalla, Pietarin välityksellä. Pa-
taljoonan aikaan Heinola oli vielä
kuvernöörin residenssi; kaupun-
kioikeudet se sai vuonna 1839.

200 vuotta puhallinmusiikkia Heinolassa
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Puhaltimet soivat Kymenvirralla Heinolassa. Kuva: Heinolan musiikkiystävät ry.



Ja sotilassoittajat jatkoivat toi-
mintaa
Erityismaininnan Heinolan
musiikkielämän kehittäjänä an-
saitsee Arvi A. Turkia
(1899–1952). Hän tuli Heino-
laan vuonna 1921, oli perusta-
massa Heinolan kaupungin suo-
jeluskunnan soittokuntaa, Hei-
nolan Amatööriorkesteria 1932
ja Heinolan Musiikinystävien yh-
distystä 1935 ja kuoroa sekä toi-
mi kaupungin kanttorina.

Heinolan suojeluskunnan
soittokunta (1919–1944) ylsi kii-
tettäviin saavutuksiin. Turkia
kouluttautui sotilaskapellimesta-
riksi ja johti Lahden ja Mikkelin
suojeluskuntapiirien soittokuntia.
Hänen soittokunnassaan soitti
myös Suomen Joutsenen kapelli-
mestarina toiminut Kullervo
Haalamo.

Sotilassoittajan ja –kapelli-
mestarin opinnot ovat olleet
myöhemmilläkin Heinolan
Musiikinystävien soittokunnan ja
puhallinorkesterin johtajilla.
Heitä ovat: Mauri Malin
(1912–1975), Matti Pelander
(1939–2004), Jyrki Koskinen,
Antero Suojoki ja viimeksi Tom-
mi Suutarinen. Musiikinystävien
riveistä on lähtöisin samoin soti-
laskapellimestari Petri Junna.
Heinola, puhallinmusiikin
koulutuspaikka
Vuosina 1815–1816 Heinolan
pataljoonan soittokunta oli koko
Suomen sotaväen koulutuspaik-
ka, jonne soittajia komennettiin
muiltakin paikkakunnilta. Kan-
nattaa muistaa sekin, että Suo-
men torvisoiton isäksi mainitun
Kaartin kapellimestarin Adolf
Fredrik Leanderin juuret ovat
Heinolassa. Hänen isänsä, soti-
lassoittaja Adolf Wilhelm
Leander syntyi Heinolassa
15.1.1809, ja joidenkin lähteiden
mukaan toimi siellä laulunopet-

tajana.
Heinolan kylpylässä vieraili

ja soitti aikoinaan tunnettuja tai-
teilijoita, jotka myös ohjasivat
Heinolan musiikinharrastajia.
Vilkkaimmillaan kylpylän mu-
siikkitoiminta oli 1920- ja 1930-
luvuilla. Heinolan seminaarista
on valmistunut Suomen mainet-
ta maailmalla kirkastaneita soit-
tajia ja laulajia. Seminaarilaisten
panos Heinolan puhallinmusiik-
kiin oli merkittävä 1950-luvun
puolivälissä. Yksi aktiivisista se-
minaarin puhaltajista oli sittem-
min kapellimestarina ja koulutta-
jana tunnettu Antti Vainio.

Suomen laulajien ja soitta-
jien liiton Sulasolin 14 vuoden
ajan, 1975–1989, Heinolassa
järjestämien puhallinmusiikkilei-
rien merkitys on ollut suuri.
Leireillä oli opettajina ja konser-
toijina maamme parhaita puhal-
linmuusikoita, niin myös joitakin
ulkomaisia taiteilijoita. Leirit
ovat osaltaan edesauttaneet lah-
jakkaiden puhaltajien pääsyä am-
mattiorkestereihin, vieläpä kan-
sainvälisiin huippuorkestereihin.

Näistä voi mainita mm. nykyisen
Helsingin kaupunginorkesterin
käyrätorven äänenjohtajan Mika
Paajasen. Sulasolin leirillä hioi
alkavia taitojaan, Antero Kaspe-
rin ohjaamana, myös nykyinen
kansainvälisten orkesterien soo-
losoittaja, solisti ja käyrätorven-
soiton professori Markus Mas-
kuniitty.

Ei pidä unohtaa myöskään
heinolalaisia jazzpuhaltajia, jotka
ovat saaneet uurastuksestaan
valtakunnallista palkitsemista.
Kansalaisopisto Jyränkölä avasi
auliisti ovensa ja antoi opettaja-
apua nappuloiden harrastaa big
band –soittoa. Tällä saralla mai-
neikkain heinolalainen on trum-
petisti, säveltäjä, sovittaja ja ka-
pellimestari Markku Johansson.

Heinolan Musiikinystävien ja
Heinolan musiikkiopiston sol-
mima yhteistyösopimus on mai-
nio jatke maineikkaalle historial-
le. Siitä saatiin ensimakua juhli-
van yhdistyksen 80-vuotiskon-
sertissa.
Kauko Karjalainen
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UUSI PUHALLINMUSIIKIN HISTORIAKIRJAMYYNTIIN 13.8.2015 ALKAEN
HEINOLAN  MUSIIKINYSTÄVÄT ry julkaisee elokuussa 2015 kir-
jan 200 vuotta puhallinmusiikkia Kymenvirran rannoilla. Yhdis-
tyksen 80-vuotisen historian lisäksi kirjassa tarkastellaan puhallin-
musiikin vaiheita Heinolassa 200 vuoden ajalta, lähtökohtana Hei-
nolan pataljoonan soittokunnan toiminta 1812–1830.
Teoksen kirjoittaja on tunnettu puhallinmusiikin tuntija ja tutkija
FT Kauko Karjalainen.
Teoksesta otetaan 800 kappaleen neliväripainos. Se on myynnissä
13.8.2015 alkaen Heinolassa Antikvariaatti Kymenviirissä Kirkko-
katu 19. Lisäksi teosta voi tilata Heinolan Musiikinystävien puheen-
johtajalta Esko Rannalta puh. 050 365 6832, es.ra@elisanet.fi.
Pääkaupunkiseudulla teos on saatavissa kirjan toimitustyötä teh-
neeltä Matti Aallolta puh. 0400 408 173, matti.aalto@oskarivila-
mo.fi, os Viherniemenkatu 1 A (Hakaniemen torin vieressä)
160-sivuisen kirjan hinta on vain 20 euroa.
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Vartioparaatit ja MIL-Espa-konsertit
Vuosisatoja vanha vartioparaatiperinne tuo sotilassoittokunnat Helsinkiin. Vartioparaatikulkue lähtee
kello 12:30 Helsingin Senaatintorilta marssien Kauppatorin kautta päävartioon, sekä sieltä takaisin
Esplanadia pitkin Kasarmitorille. Vartioparaatin jälkeen Espan lavalla järjestetään viihteellinen MIL-Es-
pa-konsertti kello 14. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Perjantaisin klo 12-15 (Vartioparaatikulkue klo 12.30-14, konsertti klo 14-15).

• Pe 22.5.Lapin sotilassoittokunta
• Pe 29.5.Laivaston soittokunta
• Pe 5.6.Kaartin soittokunta
• Pe 12.6 Kaartin soittokunta
• Pe 26.6.Rakuunasoittokunta
• Pe 3.7.Laivaston soittokunta
• Pe 10.7.Laivaston soittokunta
• Pe 17.7.Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
• Pe 24.7.Kaartin soittokunta
• Pe 31.7.Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
• Pe 7.8.Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
• Pe 14.8.Puolustusvoimien varusmiessoittokunta

MILjazz -kiertue kesällä 2015 on historiansa laajin. Sotilassoittokuntien svengaavat kokoonpanot viih-
dyttävät yleisöä nyt kuudellatoista paikkakunnalla! MILjazz on ilmainen tapahtuma koko perheelle ja tar-
joaa laadukasta musiikkia upeilla solisteilla.

Kaikilla MILjazz-konserttikiertueen paikkakunnilla esiintyy energinen Puolustusvoimien varusmies-
soittokunnan show band solistinaan suomisoulin kuningas, laulaja Sami Saari. Muuten festivaalin ohjel-
misto varioituu vuorotellen kiertueella esiintyvien soittokuntien mukaan.

Ilmavoimien Big Bandin MILjazz-konserteissa suomalaiset klassikkosävelmät saavat uuden, entistä
jazzikkaamman elämän solistina Jukka Perko saksofoneineen.  Jazzlaulajatar Elena Mindru esiintyy
puolestaan Ilmavoimien Jazzcombon solistina. Ohjelmisto koostuu legendaarisen amerikkalaisen jazz-
pianistin Horace Silverin kappaleista.

Kaartin combo saa solisteikseen klarinettitaiteilija Antti Sarpilan ja laulaja Annimaria Rinteen. Lapin
sotilassoittokunnan big band salsailee J. Karjalaisen kappaleiden tahtiin. Rakuunasoittokunnan big
band esiintyy kahden solistin kanssa: Antti Sarpila antaa swing-musiikin puhua puolestaan ja laulaja Mi-
kael Konttinen tähdittää Michael Bublé –shown.

Laivaston Big Band tuo MILjazz-lavalle elokuussa solistikseen pianisti Iiro Rantalan. Show on poik-
keuksetta yllätyksellinen, hauska ja ennen kaikkea musiikillisesti nautittava!

MILjazz 2015 - koko Suomen kiertävä festari

Kesäkuu 2015
3.6. klo 18 Laikun lava, Tampere
4.6. klo 18 Ammattiopisto Luovi, Kasarmi, Oulu
7.6. klo 14 Kariniemen puisto, Lahti
12.6. klo 18 Rakuunamäki, Lappeenranta
13.6. klo 18 Vanhan kasarmin tykkipuisto, Mikkeli
14.6 klo 14 Satamatori, Kuopio
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Seuraa ilmoitte-
lua, ajankohtainen tieto löytyy sivulta
www.miljazz.fi

Elokuu 2015
13.8. klo 18 Santahamina, Helsinki
20.8. klo 18 Ilosaari, Joensuu
21.8. klo 18 Lounaispuisto, Jyväskylä
22.8. klo 16 Rantapuisto, Kajaani
23.8. klo 14 Koskipuisto, Rovaniemi
26.8. klo 18 Sisäsatama, Vaasa
27.8. klo 18 Linnanpuisto, Hämeenlinna
28.8. klo 18 Rykmentinpuisto, Kouvola
29.8. klo 18 Forum Marinum, Turku
30.8. klo 14 Stallörin puisto, Tammisaari




