
Hyvät Piiparin lukijat
On ensimmäisen adventtisun-
nuntain ilta. Ulkona on säkkipi-
meää ja olohuoneesta kuuluu Jo-
hanna Förstin upea laulu, Sami
Pitkämön orkesterin säestyksellä.
Kuukausi jäljellä tätä vuotta,
kuukausi jonka ensimmäiseen
puoliskoon loppuu kiireet tältä
vuodelta. On harjoituksia ja
esiintymisiä itsenäisyyden juhli-
joille, joulutunnelmaa kirkosta ja
joulumusiikista hakeville mutta
myös yksinäisille laitapuolen kul-
kijoille. Vuosi vuodelta nämä ta-
pahtumat vievät kohti joulua ja
vuoden loppua, vielä vaikka evp
vuosia on takana jo seitsemän.
No tätähän se myös on tämän
päivän aktiivipalveluksessa ole-
ville sotilassoittajille, kiirettä en-
nen rauhoittumista.

Kulunut vuosi on ollut uuden
aikakauden alku sotilasmusiik-
kialalla. Tulevaisuus näyttää
haasteelliselta erityisesti siinä,
mikä ja millainen on sotilas-
musiikin merkitys maassamme.
Nähdäänkö se pääasiallisesti
Puolustusvoimien, reserviläis- ja
maanpuolustusjärjestöjen sekä
veteraanijärjestöjen eri juhlatilai-

suuksien tunnelman nostattaja-
na, vai onko sotilassoittokunnille
tilaus myös laajemman yleisö-
pohjan kulttuuritarpeessa. On
hienoa lukea blogikirjoituksia,
jotka on kirjoitettu arvostuksesta
ja kunnianosoituksesta sotilas-
musiikkia kohtaan ja joissa ko-
rostetaan sotilasmusiikin arvoa
musiikin alueella mutta myös sen
merkitystä yhteiskunnallisesti.
Mutta kuinka laajalti nämä kir-
joitukset allekirjoitetaan?

Paras vaikuttamisen keino
edelleenkin on sotilassoittokun-
tien laadukas työ, jolle on tänä
päivänä paremmat edellytykset,
kun soittokuntien kokoonpanot
on saatu vastaamaan nykyajan
puhallinorkesterien vaatimuksia.
Hyvä esimerkki suuren sinfoni-
sen puhallinorkesterin luomasta
soinnista ja sen musiikillisesta
käyttömahdollisuudesta, saatiin
Kaartin Soittokunnan perinne-
päivän konsertissa Musiikkita-
lossa.

Tuon Ruusuritari-konsertin
ehdottomat ritarit tulivat sirkuk-
sesta. Timo Forsströmin sävel-
lyksen Sirkus kantaesitys tuuba-
solistina Suomen puhallin-
musiikkitaivaan yksi loistavimpia

tähtiä Miika Jämsä, oli konsertin
kohokohta. Tälle hienolle Timo
Forsströmin teokselle uskoisin
olevan vientiä, myös muillekin
suurille estradeille jos vaan so-
listi löytyy.

Hyvät lukijat. Haluan kiittää
sotilasmusiikkikillan hallitusta ja
kiltalaisia sekä yhteistyökump-
paneitamme kuluneesta vuodes-
ta. Toivotan kaikille kiltalaisille,
Piiparin lukijoille, sotilassoittajil-
le, sotilasmusiikkialan toimijoille
ja taustavaikuttajille oikein hyvää
Joulua ja menestystä tulevalle
vuodelle.
Sotilasmusiikkikillan
puheenjohtaja
Heino Koistinen

PIIPARI

Puheenjohtajan puheenvuoro
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Laivaston soittokunnan kapelli-
mestari, musiikkikomentajakap-
teeni Pasi-Heikki Mikkola on va-
littu vuoden 2014 sotilasmuusi-
koksi. Mikkola on ansioitunut
kapellimestarina toimimisen li-
säksi säveltäjänä, sovittajana ja
valtakunnallisen MILjazz-tapah-
tuman kehittäjänä.

Pasi-Heikki Mikkola on teh-
nyt pitkän uran sotilasmuusikko-
na, kapellimestarina ja soitto-
kunnan päällikkönä. Päätyönsä
lisäksi hän on valtakunnallisesti
merkittävä säveltäjä ja sovittaja.
Luovana muusikkona Mikkola
on ansioitunut sotilasmusiikkia-
lalla tekemällä lukuisia sovituksia
ja sävellyksiä kaikkien sotilassoit-
tokuntien käyttöön. Mikkolan
osaaminen on vakuuttavaa ja
työn laatuun voi aina luottaa.
Yhtenä viimeisimmistä sovitus-
töistään hän muun muassa sovit-
ti Hamina Tattoon kaikkien suo-
malaisten sotilassoittokuntien
yhteisesityksenä olleen sotilas-
soittokuntien perinnemarssin.  

Mikkolan työ on ollut esimer-
killistä myös sotilasmusiikkialan
tapahtumatuotannon rakentami-
sessa. Hän on kehittänyt MIL-
jazz-tapahtumaa paikallisesta
Mikkelin jazz-festivaalista valta-

kunnalliseksi ja kansa-
laisten keskuudessa
erittäin suosituksi tul-
leeksi kiertueeksi.

Pasi-Heikki Mikko-
lan laaja puhallin-
musiikin asiantuntemus
on tunnettua ja tun-
nustettua valtakunnal-
lisesti niin puhallin-
musiikin ammattilais-
ten kuin harrastajien
keskuudessa. Päällik-
könä ja kapellimestari-
na hän on toiminut yli
kaksikymmentä vuotta
johtaen Satakunnan
sotilassoittokuntaa,
Savon sotilassoitto-
kuntaa ja viimeisim-
mäksi Panssarisoitto-
kuntaa. Nykyisin hän toimii Lai-
vaston soittokunnan kapellimes-
tarina.

Puolustusvoimien henkilös-
töpäällikkö kenraaliluutnantti Sa-
kari Honkamaa luovutti Vuoden
sotilasmuusikko -palkinnon ka-
pellimestari Pasi-Heikki Mikko-
lalle 18. marraskuuta 2014 järjes-
tetyssä Sotilasmusiikin perinne-
päivän konsertissa Helsingin
Musiikkitalossa.

Kenraali Jaakko Valtasen

Vuoden sotilasmuusikko -kier-
topalkinto on jaettu vuodesta
1990 alkaen ja nyt se myönnettiin
25. kerran. Palkinto myönnetään
suomalaisessa sotilasmusiikissa
ansioituneelle puolustusvoimien
palveluksessa olevalle henkilölle,
myös varusmiehelle. Se voidaan
myöntää samoin perustein puo-
lustusvoimien ulkopuoliselle
henkilölle.
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Suomalainen sotilasmusiikki koki
itsenäisyyden ajan suurimman
muutoksen puolustusvoimauu-
distuksen seurauksena. Edellinen
merkittävä muutos tehtiin vuon-
na 1952, jolloin varuskuntasoit-
tokunnat muodostettiin. Kuusi-
kymmentä vuotta ilman organi-
saation kehittämistä on pitkä aika
mille tahansa yhteisölle. Toki si-
sällöllistä kehittymistä on tapah-
tunut vuosien varrella muun
muassa koulutuksen saralla, mut-
ta edelleenkin valtaosa sotilas-
soittokunnistamme oli vuoden
2013 loppuun asti suurin piirtein
siinä asennossa mihin ne vuonna
1952 perustettiin. Soittokunnissa
annettu soitto-oppilaskoulutus
lopetettiin ja keskitettiin Lahteen
muodostettuun Sotilasmusiikki-
kouluun vuonna 1987. Reilut
kymmenen vuotta myöhemmin
soitto-oppilas koulutus lakkau-
tettiin. Tällöin Haminasta Lah-
teen siirrettiin Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta ja koulu
keskittyi henkilökunnan koulu-
tukseen. Sotilassoitta-
jien rekrytoinnissa
turvauduttiin musiik-
kioppilaitosten koulu-
tukseen.

Valtion heikot ta-
lousnäkymät 2000-lu-
vun lopulla heijastui-
vat myös puolustus-
voimiin. Puolustus-
voimia oli välttämätön
uudistaa. Suunnan ai-
nakin osittain sääteli-
vät niukkenevat bud-
jettinäkymät. Muu-
toksesta tuli pakon
edessä suunniteltua
rajumpi. Tämä ei voi-
nut olla heijastumatta
myös sotilassoitto-
kuntiin. Vaatimukset

uudistuksesta yhdessä suurten
säästövelvoitteiden kanssa kulmi-
noituivat päätöksiin seitsemän
sotilassoittokunnan ja itsenäisen
Sotilasmusiikkikoulun lakkautta-
misesta sekä 78 henkilötyövuo-
den vähennyksestä.
Vuoden 2013 lopussa lakkautet-
tiin seuraavat soittokunnat (7
kpl):
- Panssarisoittokunta, Hämeen-
linna
- Satakunnan sotilassoittokunta,
Kankaanpää
- Savon sotilassoittokunta, Mik-
keli
- Pohjanmaan sotilassoittokunta,
Vaasa
- Karjalan sotilassoittokunta,
Kontiolahti
- Kainuun sotilassoittokunta,
Kajaani
- Pohjan sotilassoittokunta, Oulu
Lisäksi Lahdessa toimiva Sotilas-
musiikkikoulu lakkautetaan
31.12.2014.

Muutokset päätettiin toteuttaa
kahdessa vaiheessa. Vuoden 2013
lopussa edellä mainittujen soit-
tokuntien lakkautukset ja samalla
kehitetään viittä jäljelle jäävää
soittokuntaa.

Ulospäin muutos näyttäytyy
soittokuntien suurempina ko-
koonpanoina ja monipuolisem-
pina instrumenttivalikoimina.
- Kaartin soittokunta Helsingissä
vahvistui 48 henkiseksi,
- Rakuunasoittokunta Lappeen-
rannassa ja Laivaston soittokunta
Turussa molemmat 34 henkisiksi
ja
- Lapin sotilassoittokunta Rova-
niemellä kasvaa 32 hengen vah-
vuiseksi.
- Ilmavoimien Soittokunta eri-
koistuu perinteisen sotilasmusii-
kin ohella viihdepuhallin- ja BIG
BAND -musiikkiin 22 hengen
vahvuisella kokoonpanolla.
Kaikista soittokunnista voidaan
muutoksen myötä muodostaa
erilaisia soitinkokoonpanoja, jol-
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loin myös samanai-
kaisten esiintymisten
mahdollisuus kasvaa.

Lahdessa muutok-
set tapahtuvat 2014/-
15 vaihteessa. Hämeen
Rykmentin ja sen yh-
teydessä toimivan So-
tilasmusiikkikoulun
lakkautuksen myötä
Puolustusvoimien va-
rusmiessoittokunta
siirretään Panssaripri-
kaatiin Hattulaan, jon-
ne on rakennettu soit-
tokunnalle tarvittavat
toimitilat. Myös hen-
kilökunnan koulutus
keskitetään Hattulaan.
Yhteistoiminnalla saa-
vutetaan molemmin-
puolista synergiaetua
henkilökunnan ja varusmiesten
koulutuksen järjestelyissä.

Sotilasmusiikin uudistus ei
kohdistu ainoastaan soittokun-
tiin. Soittokuntien tilaajat joutu-
vat myös miettimään uusia toi-
mintatapoja. Suunnittelun mer-
kitys ja muiden käyttäjien tarpei-
den huomioiminen korostuvat.
Tapahtumia on priorisoitava ja
yhdistettävä jotta sotilasmusiikin
vaikuttavuus taataan.
Viestintätoimialalta
henkilöstötoimialalle
Puolustusvoimien sotilasmusiik-
kialan ohjaaminen siirtyy viestin-
tätoimialalta henkilöstötoimialal-
le 1.1.2015 alkaen. Pääesikunnan
henkilöstöosasto johtaa sotilas-
musiikkialaa toimialateitse ja an-
taa perusteet soittotoiminnalle.

Pääesikunnan henkilöstö-
osasto hyväksyy soittokuntien
soittotoimintasuunnitelmien si-
sällön ja päälinjat. Puolustushaa-
raesikunnat toimeenpanevat
oman puolustushaaransa soitto-
toiminnan. Joukko-osastot
(vast.), joissa on soittokunta, ko-

koavat erillisen ohjeen mukaises-
ti soittotilaukset, jotka käsitellään
vuosittain kevään aikana. Tämän
perusteella laaditaan aina seuraa-
van vuoden soittotoimintasuun-
nitelma.

Puolustusvoimien ylikapelli-
mestari johtaa ja valvoo puolus-
tusvoimien sotilasmusiikkitoi-
mintaa sekä alan koulutusta ja
toimii sotilasmusiikin asiantunti-
jana. Hän vastaa sotilasmusiikin
tehtävien toteutuksesta sekä te-
kee sotilasmusiikkitoimintaa
koskevat päätökset ja ratkaisut.
Laajemmat asiakokonaisuudet,
kuten soittokuntien kokoonpa-
not ja sotilasmusiikkialan koulu-
tuksen ohjaus, esitellään ylem-
pien johtoportaiden päätettäväk-
si tai ratkaistavaksi.

Ylikapellimestari johtaa soti-
lasmusiikkialan johtoryhmää,
jonka jäsenet määrätään Pääesi-
kunnan henkilöstöosaston käs-
kyllä toimikaudeksi kerrallaan.
Johtoryhmän kokoonpanon
muodostavat sotilassoittokuntien
päälliköt ja sotilasmusiikkialan
koulutuksen johtaja.

Harjoitustiloissa voi
harjoitella
Uudistuksen myötä sotilassoit-
tokuntien toimitilahaasteet rat-
keavat pääosin viimeistään vuo-
den 2015 aikana. Joko rakenne-
taan uutta tai saneerataan van-
hasta hyvät ja asianmukaiset tilat.

Laivaston soittokunta on toi-
minut reilun vuoden ajan Turun
keskustan tuntumassa Linnan-
kadulla Turun konservatorion
tiloissa. Vuokrasopimus mah-
dollistaa akustisesti erinomaisen
Sigyn-salin käytön, jossa myös
osa konserteista voidaan järjes-
tää.

Rakuunasoittokunnalle val-
mistuu Opistonmäelle kokonaan
uudet tilat syksyllä 2015. Osa ti-
loista on yhteiskäyttötilaa Maa-
sotakoulun kanssa, vastuullinen
käyttäjä on kuitenkin soittokun-
ta.

Lapin sotilassoittokunta toi-
mii vielä vuoden vaihteessa kak-
sissa tiloissa, hallinto vanhassa
kasarmissa ja musiikki Lapin il-
matorjuntarykmentin esikunta-
rakennuksen yhteydessä ”Ryk-
mentinsalissa”. Kokonaisuudes-
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saan soittokunta pääsee muutta-
maan saman katon alle esikunta-
rakennukseen kevään 2015 ku-
luessa.

Ilmavoimien soittokunta jat-
kaa Tikkakoskella sen nykyisissä
tiloissa, jotka täyttävät kohtuulli-
sen hyvin toiminnan vaatimuk-
set.

Puolustusvoimien varusmies-
soittokunnalle valmistuu uusi ra-
kennus Musiikkitalo Hattulaan
Parolannummelle. Vuoden 2015
saapumiserä aloittaa palveluk-
sensa uutuuttaan hohtavissa toi-
mitiloissa. Toiminnallisuus on
myös taattu siten, että Musiikki-
talon ja majoituskasarmin väliin
on asvaltoitu kenttä kuviomars-
sin harjoittamista varten.

Tahrana kiillotettuun kilpeen
jää Kaartin soittokunnan kehnot
tilat Finlandia talossa. Sijainti on
sen toiminnalle keskeinen ja
paikka kulttuurillisesti arvokas,

mutta jos ”kaikukoppa” on keh-
no, ei taitavinkaan viulisti saa in-
strumenttiaan soimaan. Kaartin
soittokunta tarvitsee myös asian-
mukaiset toimitilat.
Muutos on mahdollisuus
Kehittämisen myötä soittokun-
tien musiikillinen ilmaisu ja oh-
jelmisto monipuolistuu. Valtaosa
kustannetusta puhallinmusiikista
on esitettävissä uskottavasti
uusilla kokoonpanoilla. Näin
soittokunnat kykenevät entistä
itsenäisempään toimintaan sekä
kehittämään musiikillista ilmaisu-
aan aiempaa pitkäjännitteisem-
min. Vaatimustason kasvaessa
myös haasteet kasvavat. Muusi-
kot yleensäkin haluavat vaativia
tehtäviä. He ovat valmiita laitta-
maan itsensä likoon mielenkiin-
toisten asioiden edessä. Tästäkin
johtuen muutokset ovat ehkä
kaikkein haasteellisimpia soitto-

kuntien päälliköille ja kapelli-
mestareille.

Ase, joka armeijalla on käy-
tössään, on tuhoava ja tappava
mutta parhaimmillaan rohkaise-
va, parantava tai ratkaisevaa is-
kua vahvistava. Oikein käytettynä
se kokoaa, vahvistaa, tarvittaessa
lohduttaa. Se on ihmisen kokoi-
nen ase. On aika opiskella ma-
nuaali ja toimintaperiaate. On ai-
ka katsoa tulevaisuuteen.
Musiikkieverstiluutnantti
Elias Seppälä
Puolustusvoimien
ylikapellimestari
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Suomen vanhin yhtäjaksoisesti
toiminut ammattiorkesteri,
Kaartin soittokunta, aloitti toi-
mintansa 1819 Parolassa. Nykyi-
sin soittokunta on 48-henkinen
Suomen puolustusvoimien edus-
tussoittokunta, ja esiintyy Puo-
lustusvoimien tilaisuuksien lisäk-
si valtiollisissa edustustilaisuuk-
sissa kuten valtiovierailuilla ja ta-
savallan presidentin itsenäisyys-
päivän vastaanotolla.

Soittokunta soittaa myös ylei-
sölle avoimia konserttia ympäri
vuoden. Töölö-sarjaan kuuluu
neljä konserttia vuodessa. Niissä
esitellään uutta puhallinmusiikkia
vierailevien kapellimestarien ja
solistien kanssa. Konsertit ovat
täysin pääsymaksuttomia ja ne
järjestetään Temppeliaukion kir-
kossa. Keväisin kuullaan lisäksi
viihdemusiikkikonsertteja Hel-
singissä, Espoossa ja Hämeen-
linnassa. Kesään kuuluvat olen-
naisesti vartioparaatien lisäksi
erittäin suositut ilmaiset MIL-
jazz-puistokonsertit, joita järjes-
tetään ympäri Suomen ja joissa
eri paikkakunnilla kuullaan eri
soittokuntia. Syksyn tärkeim-
mäksi merkkipaaluksi muodos-
tuu Helsingin musiikkitalossa
järjestettävä sotilasmusiikin pe-
rinnepäivän konsertti, jossa soi-
tetaan perinteistä klassista, ro-
manttista sekä kansallisromant-
tista orkesterimusiikkia muuta-
milla marssilla höystettynä. Jou-
lukonsertti on perinteisesti vetä-
nyt Helsingin Johanneksenkir-
kon täyteen kuulijoita perinteisen
ja tunnelmallisen joulumusiikin
äärelle.

Kaartin soittokunta on toimi-
nut vuodesta 2013 Helsingissä
Finlandia-talolla väliaikaisissa ti-
loissa. Soittokunta etsii parhail-

laan aktiivisesti uusia ja tilavam-
pia toimitiloja. Kaartin soitto-
kunnan soittotoiminta-alueeseen
kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme,
Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa.
Soittokunnan päällikkönä toimii
musiikkimajuri Jyrki Koskinen ja
kapellimestarina musiikkikaptee-
ni Ville Paakkunainen. Lisäksi
soittokunnan toimintaa ohjaavat
neljä apulaiskapellimestaria, in-
tendentti, nuotistonhoitaja sekä
vääpeli.

Vuoden 2015
konserttikauden
avaa Espoon sota-
veteraanit ry:n
kanssa yhteistyössä
järjestettävä viih-
dekonsertti Es-
poon kulttuuri-
keskuksen Tapiola-
salissa, jossa solis-
teina laulavat vuo-
den 2014 tango-
kuninkaalliset. Sa-
mojen solistien
kanssa soitetaan
myös maavoimien
ja aluetoimistojen
vuosipäivään liit-
tyvä konsertti
Finlandia-talolla.
Konserteissa kuu-
laan perinteistä
viihteellistä soti-
lasmusiikkia sekä
muun muassa
Olavi Virran lau-
luja.

Kevään Töölö-konserteissa
esiintyvät puhallinsolistit. Äitien-
päivän alla kuullaan sekä Finlan-
dia-talolla että Hämeenlinnan
verkatehtaalla viihdekonsertit,
joissa solistina laulaa uuden
suursuosion Saimaa-levyllä saa-
vuttanut Pepe Willberg.

Kevään 2015 huipentaa
Grande Finale -konsertti, joka
on samalla reserviin siirtyvän
ylikapellimestari Elias Seppälän
jäähyväiskonsertti. Konserteissa
esiintyy Kaartin soittokunnan ja
oopperalaulajien lisäksi Polytek-
nikkojen kuoro sekä Lapin soti-
lassoittokunta.

Soittokunta esiintyy säännöl-
lisesti myös ulkomailla. Keväällä
2015 ulkomaanmatkoja tulee jo-
pa kaksi, sillä Kaartin soittokunta
osallistuu jääkärikoulutuksen
100-vuotisjuhlallisuuksiin Saksan
Hohenlockstedtissa sekä Virginia

International Military Tattoo
-festivaalille USA:n Norfolkissa.
Kuviomarssien tekeminen on
Kaartin soittokunnalle osa lähes
jokavuotista toimintaa ja soitto-
kunta onkin kysytty vieras maa-
ilman sotilasmusiikkifestivaaleille.

Kaartin soittokunnan sisällä
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Kaartin soittokunnan päällikkö musiikkimajuri JyrkiKoskinen. Kuva: Maarit Kytöharju



Rakuunasoittokunnan ensim-
mäinen toimintavuosi uudella
kokoonpanolla käynnistyi vuo-
den 2014 alussa Lappeenrannas-
sa. Soittokunnan vahvuus kasvoi
16 henkilöstä 34 henkilöön. Toi-
minnan suunnittelu aloitettiin jo
hyvissä ajoin vuonna 2013, jotta
täysipainoinen soittotoiminta
pystyttäisiin aloittamaan heti uu-
den kokoonpanon aloittaessa.

Rakuunasoittokunnan toi-
minnan perusajatus on, että suu-
remmat tapahtumat, kuten kon-
sertit ja paraatit tehdään koko
soittokunnan vahvuudella. Muut
tilaisuudet toteutetaan kahdella
soitto-osastolla, joista toinen voi
lähteä samana päivänä vaikkapa
Mikkeliin ja toinen Joensuuhun.

Soittokunnan ensimmäinen
toimintavuosi on ollut työntäy-

teinen. Soittotoiminta-alueen
kasvamisen myötä matkustami-
nen ja etäisyydet ovat lisäänty-
neet huomattavasti. Soittokun-
nan tehtävä on vastata ensisijai-
sesti Etelä-Karjalan, Kymenlaak-
son, Etelä-Savon ja Pohjois-Kar-
jalan maakuntien ja niiden alu-
eella toimivien puolustusvoimien
sekä rajavartiolaitoksen hallinto-
yksiköiden soittotoiminnasta ja
toiminnan edelleen kehittämises-
tä sekä sotilasmusiikkiin ja ratsu-
väkeen liittyvien perinteiden vaa-
limisesta. Suurentunut soittotoi-
minta-alue on aiheuttanut haas-
teita harjoitusajan ja muun työ-
ajan käytön suunnitteluun.

Ensimmäisenä toimintavuon-
na erilaisia soittotilaisuuksia soit-
tokunnalla on ollut 168, joista
varsinaisia konsertteja 33. Erik-

seen voidaan mainita muun
muassa osallistuminen valtakun-
nalliseen Kansallisen Veteraani-
päivän juhlaan, MILjazz- kiertu-
eeseen, Hamina Tattoo- tapah-
tumaan sekä Torjuntavoittojen
70-vuotis-juhlaan. Syyskauden
tapahtumista voidaan mainita
Mozartin Requiem sekä joulu-
konsertit.

Soittokunnan solisteina on
ollut valtakunnallisesti nimek-
käitä solisteja muun muassa Mi-
kael Konttinen, Arja Koriseva,
Jyrki Anttila, Pave Maijanen,
Jorma Hynninen, Juha Kotilai-
nen sekä Mika Pohjonen ja Niina
Keitel. Solisteja on löytynyt myös
soittokunnan omista riveistä.
Muun muassa Leo Myllys sä-
väytti kuulijoita Mikkelissä ja
Kuusankoskella marimba-soo-
lollaan.

Soittokunnan Kohti joulua
-konsertit tenori Pentti Hietasen

Rakuunasoittokunta. Kuva: Hannu Rissanen

Uudistuneen Rakuunasoittokunnanensimmäinen toimintavuosi
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toimii myös maineikkaita kama-
rimusiikkiyhtyeitä, kuten useita
levyjäkin tehnyt Kaartin Seitsik-
ko sekä Tusan Brass. Kaartin
soittokunnan Puhallinkvintetti
on suunnitellut syksylle 2015
konserttikiertuetta Itä- ja Länsi-

Uudenmaan kirkkoihin. Femu
Brass Band on takuuvarma viih-
dyttäjä siellä, missä halutaan
nauttia rennosta musiikista ja
epämuodollisesta yhdessäolosta.

Kaartin soittokunnassa pal-
velee vuosittain myös varusmie-

hiä, jotka muodostavat oman
kokoonpanonsa. Lisäksi varus-
miehet toimivat korvaamattoman
arvokkaana tukijoukkona soitto-
kunnan nuotistossa sekä logisti-
sissa tehtävissä.



tähdittäminä esitettiin täysille sa-
leille niin Joensuussa kuin Lap-
peenrannassakin.

Rakuunasoittokunta aloittaa
vuoden 2015 konsertoinnin jo
perinteeksi muodostuneella vas-
kien kynttiläkonsertilla ja jatkaa
ystävänpäiväkonsertin kautta
hallitsevan tangokuningattaren
Maria Tyysterin vierailuun viih-
teellisissä Itä-Suomen aluetoi-
mistojen vuosipäiväkonserteissa.
Suuri taistelu -konserteissa soit-
tokunnan solistina kuullaan har-
vemmin puhallinorkesterin kans-
sa kuultavaa soitinta - viulua.
Minna Pensola tulkitsee Kurt
Weillin viulukonserton Op. 12.
Myös pitkäaikainen yhteistyö
Lappeenrannan kaupunginor-
kesterin kanssa saa jatkoa perin-
teisen vappukonsertin muodos-

sa. Äitejäkään ei unohdeta, vaan
ruusut ojennetaan äitienpäivän
kunniaksi Mika Pohjosen ja Hei-
di Pakarisen tunnelmoidessa.
Kesäkausi saa huipennuksensa
Mikael Konttisen ja Antti Sarpi-
lan tähdittämässä MILjazz-kier-
tueessa.

Soittokunnan ensimmäinen
toimintavuosi on sujunut hyvin

ja soittotoiminnalle asetetut ta-
voitteet on saavutettu. Tästä esi-
tän lämpimän kiitoksen soitto-
kunnan henkilöstölle, joka on
jaksanut hyvässä hengessä tehdä
töitä muuttuvassa ja haasteelli-
sessa tilanteessa.
musiikkimajuri Riku Huhtasalo
Rakuunasoittokunnan päällikkö

Rovaniemellä sijaitseva Lapin so-
tilassoittokunta on Pohjois-Suo-
men sotilassoittokunta. Tämän
EU:n pohjoisimman sotilassoit-
tokunnan päällikkö musiikkima-
juri Juha Tiensuu jää eläkkeelle
vuoden vaihteessa ja tammikuus-
sa 2015 tehtävässä aloittaa
musiikkimajuri Juha Ketola. Vuo-
den 2015 alusta Lapin Ilmator-
juntarykmentin lakkauttamisen
myötä soittokunta siirtyy Sodan-
kylässä sijaitsevan Jääkäriprikaa-
tin alaisuuteen. Soittokunnan si-
joituspaikka säilyy kuitenkin Ro-
vaniemellä.

Musiikkimajuri Tiensuu aloitti
kapellimestarin uransa Puolus-
tusvoimien varusmiessoittokun-
nassa ja toimi ennen Lapin soti-
lassoittokuntaa Karjalan sotilas-
soittokunnan päällikkönä. Mar-
raskuussa hän johti viimeisen
kerran soittokunnan päällikkönä

sotilasmusiikin perinnepäivän
konsertissa. Finaalia oli kuuntele-
massa loppuunmyyty salillinen
sotilasmusiikin ystäviä. Konsertin
solisteina toimivat tuleva kapelli-
mestarikaksikko Juha Ketola ja
Jaakko Nurila.

Kajaanissa Kainuun sotilas-
soittokunnan ja Lahdessa Puo-
lustusvoimien varusmiessoitto-
kunnan päällikkönä sekä Sotilas-
musiikkikoulussa kurssiosaston
johtajana toiminut musiikkimaju-
ri Ketola aloittaa tammikuussa
2015 uutena päällikkökapellimes-
tarina. Lakkautetun Pohjan soti-
lassoittokunnan päällikkönä ai-
emmin toiminut musiikkikaptee-
ni Jaakko Nurila jatkaa kapelli-
mestarin tehtävässään Ketolan
rinnalla.

Lapin sotilassoittokunnan toi-
mialue kattaa maantieteellisesti
puoli Suomea. Se esiintyy puo-

lustusvoimien tilaisuuksissa ja
konsertoi säännöllisesti Lapissa,
Kainuussa ja Pohjois-Pohjan-
maalla. Orkesterista on muodos-
tettu myös vaskiseitsikko ja pu-
hallinkvintetti. Soittokunnan big
band on kunnostautunut lattari-
musiikkia esittäen.

Huhtikuussa 2015 soittokunta
muuttaa täysin sitä varten re-
montoituihin uusiin tiloihin Ro-
vaniemen Someroharjulla. Uusi
harjoitussali on jo ollut käytössä
pian vuoden ja sen akustiikkaan
ollaan oltu erittäin tyytyväisiä.

Tulevaisuudessa yksi suurim-
mista haasteista on uusien soitta-
jien rekrytointi. Soittokunnasta
jää lähivuosina eläkkeelle useita
soittajia ja varsinkin klarinetin ja
saksofonin soittajista tulee pulaa.
Rekrytointi on haaste koko toi-
mialalle. Soittokunnassa kuiten-
kin uskotaan, että työympäristö,
hyvä orkesteri ja iloinen ilmapiiri
kannustuvat hakeutumaan töihin
musiikin pariin juuri Rovanie-

Lapin sotilassoittokunta -EU:n pohjoisin sotilassoittokunta

Syyskuussa 2014 alkoi Leirikentänmäelle nousta uusi rakennus.Siihen valmistuu kesäkuun 2015 lopussa monitoimirakennus jokaon suunniteltu soittokunnan toimitiloiksi. Rakennus sisältää yksityis-harjoitteluun, yhteisharjoitteluun ja tukitoimiin tarvittavat tilat. Harjoi-tushuoneita on 12 kappaletta ja toimistoja 4. Iso harjoitussali on200 neliötä ja 8 metriä korkea. Pienen salin koko on 100 neliötä jo-ka on suunniteltu puolikkaan soitto-osaston ja pienyhtyeitten har-joitteluun. Nuotisto ja soitinvarasto saa myös ajanmukaiset tilat.Muutto on edessä kesäloman jälkeen elokuun alussa 2015.
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Rakuunasoittokunnalle uudet tilat



melle.
Soittokunnan nimen mukai-

sesti Lapin luonto ja pohjoisen
musiikki ovat Lapin sotilassoitto-
kunnan konserttien teemoja.
Syyskauden aloitti Inarin Sajok-
sessa ja Rovaniemen Korundissa

”Ruska – Ruški” konsertti. Ke-
vätkausi käynnistyy puolestaan
Oulussa, Ylivieskassa ja Kemissä
revontulilla ”Aurore boréale”.
Monipuolisella ja rajoja hakevalla
ohjelmistolla on löytynyt vahva
paikka rikkaassa ja vuorovaikut-

teisessa kulttuuriympäristössä.
Vuonna 2014 soittokunta esiintyi
paljon Lapin ja Kainuun alueilla.
Tulevana vuonna on Pohjois-
Pohjanmaan ja Oulun vuoro.

Lapin sotilassoittokunta. Kuva: Tarmo Lehtosalo

Laivaston soittokunnan ko-
koonpano kasvoi vuoden 2014
alusta 12 muusikolla. Sinfoni-
sen, 32-henkisen soittajiston
päällikkönä toimii musiikkiko-
mentajakapteeni Timo Kotilai-
nen ja kapellimestarina musiik-
kikomentajakapteeni Pasi-
Heikki Mikkola.

Soittokunta toimii Sigyn-
salin yhteydessä Aurajoen ran-
nalla sijaitsevan Turun konser-
vatorion tiloissa. Laivaston
soittokunta konsertoi kirkoissa
ja konserttisaleissa läntisen
Suomen alueella.

Laivastonsoittokunta

Laivaston soittokunnan päällikkö musiikkikomentajakapteeni Timo Kotilainen.Kuva: Tomi Rinne
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Vuonna 2012 julkistetun Puolus-
tusvoimien rakenneuudistuksen
myötä tuli tietoon, että Lahden
Hennalassa toimiva Hämeen ryk-
mentti lakkautetaan vuoden 2014
lopussa. Puolustusvoimien varus-
miessoittokunnalle tämä tarkoitti
muuttoa Panssariprikaatiin Hat-
tulan Parolannumelle.

Pian siirtymistiedon jälkeen
Parolaan alettiin suunnitella uutta
monitoimihallia, jossa olisi omat
tilat kaikille soittokokoonpanoil-
le, nuotti- ja soitinmateriaalille
sekä ääni-, valo- ja mediaka-
lustolle. Hennalassa tilamme
ovat olleet liian pienet nyky-
muotoiselle toiminnalle, ja
olemmekin joutuneet turvau-
tumaan erilaisiin vuokratiloi-
hin Lahdessa ja Hollolassa.
Jatkossa koko soittotoiminnan
harjoittelu saadaan saman ka-
ton alle.

Muuttoa suunniteltiin ja
valmisteltiin koko alkuvuoden
2014 ajan. Hennalan tiloja
luovutettiin materiaalista tyh-
jennettyinä pitkin vuotta. Va-
rusmiesten palvelusaikaa ja
henkilökunnan työtunteja ei

tässä asiassa säästetty. Syyskuun
lopussa soittotoimintakauden
päätyttyä ja 255 vuorokautta pal-
velleiden kotiuduttua yksikön ta-
varat pakattiin kuorma-autoihin,
sotilaat nousivat linja-autoon ja
matka kohti Parolannummea al-
koi.

Aluksi saimme käyttöömme
uutta monitoimihallia vastapäätä
sijaitsevan rakennus 108 etelä-
päädyn. Nämä tilat toimivat ma-
joitus-, toimisto- ja varastotiloina.
Uusi monitoimihalli luovutettiin

käyttöömme 3.12.2014.
Uudet toimitilat mahdollista-

vat harjoittelemisen entistä laa-
dukkaammin ja tehokkaammin.
Tilojen akustiikka on suunniteltu
soittokunnan tarpeiden mukaan,
ja voimme jäädä innolla odotta-
maan ensi vuoden koulutustu-
loksia.
Kersantti Antti Kauppinen
Kirjoittaja työskentelee mediatiimin
kouluttajana Puolustusvoimien varus-
miessoittokunnassa.

Puolustusvoimien varusmiessoitto-kunta muuttopuuhissa

Ilmavoimien soittokunta
Ilmavoimien soittokunta toimii sekä viihdepuhallinorkesterina et-
tä paraatisoittokuntana mutta entistä useammin myös big band
-kokoonpanona.

Ilmavoimien soittokunnan pääasiallisena tehtävänä on huo-
lehtia Ilmavoimien musiikkitarpeesta kaikissa ilmavoimien jouk-
ko-osastoissa. Sen lisäksi se tekee aktiivista yhteistyötä suomalais-
ten jazz- ja viihdeartistien kanssa konsertoiden säännöllisesti
myös kotipaikkakuntansa ulkopuolella.

Ilmavoimien soittokunnan harjoitustilat sijaitsevat Jyväskylän
Tikkakoskella. Kokoonpanoon kuuluu kapellimestarin lisäksi 21
ammattimuusikkoa. Ilmavoimien soittokuntaa johtaa musiikki-
majuri Tomi Väisänen.

Ilmavoimien soittokunnan kitaristi Olli Saarinen.Kuva: Ari Ijäs

Parolaan siirtyville varusmiessoittajille rakennetaan uudet tilat. Kuva: Antti Kauppinen
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27.10.2013 perustettiin Mikkelin
Varuskuntasoittokunnan perin-
neyhdistys vaalimaan Mikkelin
Varuskuntasoittokunnan perin-
teitä ja edistämään Mikkelin alu-
een puhallinmusiikkitoimintaa.
Ensimmäisen toimintavuotensa
aikana yhdistys on kokoustanut
muutamia kertoja, sekä ennen
kaikkea kokoontunut esiinty-
mään kolme kertaa. Yhdistyksen
jäsenet ovat Mikkelin Varuskun-
tasoittokunnan ja Savon Sotilas-
soittokunnan entisiä soittajia,
Mikkelissä soitto-oppilasuransa
aloittaneita tai muutoin asian it-
selleen läheiseksi kokevia muusi-
koita. Vuodet ovat kuljettaneet
soittajia ympäri maata, joten
matkojen takaa kun tullaan on
luontevaa kokoontua samalla
kertaa yhteen soittamaan ja päät-
tämään yhteisistä asioista. Yhdis-
tys on myös ottanut kummior-
kesterikseen Mikkelin musiikkio-
piston Winds -puhallinorkeste-
rin. Yhteistyön tarkoituksena on
luoda musiikkiopiston puhaltajil-
le mahdollisuuksia soittaa am-
mattilaisten joukossa ja samalla
vaalia suomalaista sotilas- ja pu-
hallinmusiikkia. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana toimii Ari Hämä-
läinen Helsingin poliisisoittokun-

nasta ja jäseniä on tällä hetkellä
kuutisenkymmentä.

Ensimmäinen julkinen esiin-
tyminen pidettiin 12.5.2014 Mik-
kelin Vanhan kasarmin sisäpihal-
la. Perinneyhdistyksen soittajat ja
Mikkeli Windsin soittajat muo-
dostivat yhdessä noin nelikym-
menhenkisen soittokunnan. Ka-
pellimestareina toimivat Antti
"Roope" Kotilainen ja Mikkeli
Windsin kapellimestari Janne
Ikonen. Ohjelmistossa oli perin-
teisiä sotilasmarsseja (luonnolli-
sesti mm. Savon Prikaatin kun-
niamarssi Terve Suomeni maa),
sekä puhallinmusiikkia laidasta
laitaan, Beethovenista lähtien.
Luonnollisesti tämä ensimmäi-
nen esiintyminen kiinnosti mik-
keliläisiä musiikinystäviä, ja ylei-
söä oli paikalla kauniissa kevätil-
lassa runsaasti. Solisteina toimi-
vat mm. Saarisen "Hansu", Suu-
rosen "Joppe" ja Kari Alanne.
Konsertin aikana selvisi myös
ilahduttava yksityiskohta: paikalla
oli - joko orkesterissa tai yleisös-
sä - yhtä lukuun ottamatta kaikki
Mikkeli Windsin kapellimestarit,
nykyinen ja edelliset. Konsertin
jälkeen julkistettiin ainutlaatuinen
kirja; Pertti Ukkosen ja Pekka
Borgin yhteistyönä syntynyt

Soitti maalla, soitti suolla - eko-
logiaa ja sotilasmusiikkia. Mie-
lenkiintoisesti kirjoitettu ja toi-
mitettu kirja käsittelee nimensä
mukaisesti kahta aihetta varsin
kiinnostavasti. Allekirjoittaneelle
oli luonnollisesti elämys lukea
sotilasmusiikin ja maineikkaan
lyömäsoittajan historiasta.

Syksyn koittaessa esiintymisiä
järjestyi kaksin kappalein lisää:
yksityistilaisuus Mikkelin varus-
kunnassa ja yhteiskonsertti
musiikkiopiston puhaltajien
kanssa. Yhteiskonsertti pidettiin
tällä kertaa 27.9.2014 musiikkio-
piston lähes täydessä salissa.
Tällä kertaa kapellimestareina
toimivat Hannu Riipinen ja Jan-
ne Ikonen. Konsertin solisteina
toimivat Hannu Saarinen, joka
tulkitsi tenorisaksofonillaan Ti-
mo Hytösen kappaleen Song for
Sunday, ja yhdistyksen paikalli-
nen puuhamies Jari "Jamppa"
Metsola, joka tunnelmoi Timo
Forsströmin Majakkasaaren ba-
ritonitorvisolistina. Muita kon-
sertin säveltäjänimiä olivat mm.
Jean Sibelius, Rauno Lehtinen,
Janne Ikonen, Jukka Viitasaari,
sekä vuoden 2014 sotilas-
muusikko, pitkään Savon Soti-
lassoittokunnan päällikkönä toi-

Janne Ikonen johtaa Mikkeli Windsin ja perinneyhdistyksen soittajista koottua yhteissoittokuntaa. Kuva Hannu Suorlahti

Mikkelin Varuskuntasoittokunnan perinneyhdistys
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Vuonna 1996 perustettu Hami-
nan Soittokunta on konsertoinut
vuosittain syksyisin sotilassoitto-
kuntien perinnepäivän tienoilla
Haminassa konserttipaikan
yleensä ollessa Reserviupseeri-
koulun perinteikäs Maneesi

Tasavallan presidentin esitte-
lyssä 7.5.1968 vahvistettiin silloi-
sille varuskuntasoittokunnille
vuosipäiväksi 24. marraskuuta
perusteena sinä päivänä vuonna
1880 annettu asetus Suomen so-
taväen soittokuntien kokoonpa-
nosta. Puolustusvoimien uudel-
leenjärjestelyissä vuonna 1990
vuosipäivä muuttui perinnepäi-
väksi ja viimeisimmässä uudis-
tuksessa perinnepäiväänsä viettä-
vien ammattisotilassoittokuntien
lukumäärä väheni viiteen, mutta
Haminan soittokunta vapaaeh-
toisena sotilassoittokuntana pyr-
kii myös perinteitä ylläpitämään.
Konsertissa jaettiin Vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön ansiomi-
tali soittokunnan tuubansoittajal-
le Eero Tainiolle ja klarinetin-

soittajalle Soni Hellbergille.
Tällä kertaa syyskonsertti oli

soitinesittelyn omainen solisti-
konsertti, jossa partituurijärjes-
tyksessä pikkolosta aloittaen
rumpuihin päätyen esiteltiin
kaikki käytössä olvien soitinryh-
mien soittimet. Valitettavasti
oboen tekninen häiriö esti ohjel-
man varsinaisen oboesoolo-
osuuden, mutta onneksi jalon
soittimen ääntä kuultiin lyhyissä
sooloissa muissa teoksissa. Osa
sooloteoksista oli kantaesityksiä
jopa niin, että trumpettisoolo-
teoksen viimeiset stemmat val-
mistuivat vasta viikkoa ennen
konserttia. Kaikkien soolosoitti-
mien tultua esitellyiksi esiteltiin
loppumarssissa eri soitinryhmien
käyttö perinteisen tyylisessä
marssissa soittajien noustessa
seisomaan melodia-, oblikaato- ja
koristekuvioiden visuaalisena
osoituksena.
Juhani Leinonen
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Haminan soittokunnan "Päät pyö-rälle ylös ympyröistä" -konsertti

Haminan soittokunnan konsertin solisteina vuorottelivat soittokunnan omat jäsenet.Nyt on Juhani Leinosen vuoro puhaltaa Eino Härkösen johtaessa.Kuva: Annukksa Lammassaari.

minut Pasi-Heikki Mikkola.
Konsertin päätti Suomalaisen
ratsuväen marssi 30-vuotisessa
sodassa.

Tulevaa toimintaa on suunni-
teltu jo ensi kesälle asti mm. big
band -koulutuksen muodossa.
Mikkelin puhallinmusiikin tule-
vaisuus näyttää hyvältä, koska
soittajia on lähes sananmukaisesti
vauvasta vaariin!
Janne Ikonen
Kirjoittaja on Savon Sotilassoittokun-
nan viimeinen lyömäsoittaja ja toimii
Mikkelin musiikkiopistossa lyömäsoi-
tinten soiton opettajana ja kapellimes-
tarina sekä säveltäjänä.
”Päät pyörällä ylös ympyröistä”
Ohjelma ja solistit
A. Rope MARSALKAN HOPEATOR-
VET, Eino Härkönen ja Lempit Bal-
tisport trumpetti
W. Tuominen KONSERTTIPOLKKA,
Mauno Seppälä, huilu
R. Lehtinen BALATON. Seppo
Paakkanen, oboe
J. Leinonen CLARINETY, kantaesi-
tys, Tauno Seppälä, klarinetti
J. Leinonen TUNNELMAKUVIA –
ATMOSPHERE, Merja Hietanen,
alttosaksofoni
G. Malmstén AURINGON LAPSET,
Keijo Vatanen, käyrätorvi
K. Mutanen ILOISET KLARINETIT,
Soini Hellberg ja Markku Laaksonen,
klarinetti
E. Härkönen RAMIN REVIIRI, Eino
Härkönen ja Lempit Baltisport,
trumpetti
E. Härkönen KELAKE LA, kantaesi-
tys, Eino Härkönen, trumpetti
N.-E. Fougstedt ROMANSSI (Kata-
riina ja Munkkiniemen kreivi), Mar-
kus Hakkarainen, pasuuna
J. Leinonen THE SPIRIT OF
BRASS, kantaesitys, Osmo Rissa-
nen, baritonitorvi
J. Leinonen KEVYT ¾ TUUBA, Ju-
hani Leinonen, tuuba
J.Leinonen SOLO DRUMS WITH
BAND, kantaesitys, Lasse Tylli, Juk-
ka Lehtonen, Juha Hämäläinen,
lyömäsoittimet
J. Leinonen YLÖS YMPYRÖISTÄ,
kaikki soitinryhmät solisteina




