
Hyvät kiltalaiset!

Miten kesä meni? Tuliko kuun-
neltua laineiden liplatusta, sateen
ropinaa vai auton moottorin hy-
rinää. Tai vaihtoehtoisesti lin-
nunlaulua, moottorisahan päri-
nää vai puhallinmusiikkia. Millä
edellä mainituilla muistin aistivi-
rikkeillä tähän vuoden pimeim-
pään aikaan, mielesi ja kasvosi
jaksavat hymyillä.

Itse en sattuneesta syystä tänä
kesänä tempaissut moottorisahaa
käyntiin, mutta nuo muut kesäi-
seen äänimaailmaan hyvin kuu-
luvat vaihtoehdot tuli tutuksi.
Hamina Tattoo jäi sekin sattu-
neesta syystä tällä kertaa koke-
matta, mutta mini Tattoossa Se-
naatintorilla kävin kuuntelemassa
kiväärin ja tykin pauketta. Kävin
myös Virossa, Muhunsaaren Juu
Jääb musiikkiviikolla ja sen ava-
jaiskonsertissa. Konsertti järjes-
tettiin naapurisaarella Saaren-
maan Kuressaaressa, ulkoilmassa
mukavassa säässä, hienossa mil-
jöössä hotelli Arensburgin pihal-
la. Konsertissa esiintyi puolalai-
nen jousikvintetti, solisteinaan
ranskalainen klarinettiprofessori
Michel Lethiec ja argentiinalai-
nen bandoneontaituri Omar
Massa. Järjestäjiä ja Viron

musiikkielämää edusti saksofo-
nisti Villu Veski, joka myös
juonsi konsertin. Todella nautin-
nollinen konsertti, kuin myös
ennen konserttia nautittu illalli-
nen.

No nyt on syksy jo pitkällä ja
useampikin vuodenaikaan kuu-
luva rutiini on tehty tai tekeillä.
Sotilasmusiikkikillan ja sen halli-
tuksen yksi tärkeä tehtäväosio
näin syksyllä on sotilasmusiikki-
ristiesityksien käsittely. Nyt on
tullut esityksiä, joissa esitetään
kymmenelle henkilölle sotilas-
musiikkiristiä tunnustuksena an-
siokkaasta toiminnasta suoma-
laisen sotilasmusiikin hyväksi.
Nämä esityksien käsittelyt eivät
ole mitään läpihuutojuttuja vaan
esitykset käydään tarkasti läpi
turvautumalla välillä sotilas-
musiikkiristien sääntöpykäliin.
Joskus tarvitaan myös lisäselvi-
tyksiä esityksen tekijältä, jotta
päätöksiä voidaan tehdä. Toivon,
että niin nyt kuin aikaisemmin-
kin sotilasmusiikkiristillä palkitut
henkilöt kantavat ristiä ylpeydel-
lä tilaisuuksissa, joissa tilaisuu-
den järjestäjän pukukoodi niin
määrää.

Kun vilkaistaan taas sotilas-
soittokuntiemme konserttikalen-
teria, niin voi ilolla todeta, että

loppuvuoden konserttitarjonta
on monipuolinen. Ilmavoimien
soittokunnan Livenä Leffaan! ja
Kaartin soittokunnan Carmina
Burana kiertueiden väliin sijoit-
tuu muita yleisölle varmasti
mieluisia konsertteja. Rakuuna-
soittokunnan Mies ja marimba
kuulostaa mielenkiintoisalta eri-
tyisesti, kun ohjelmassa on uutta
puhallinorkesterille sävellettyä
musiikkia. No kaikki ei näytä ai-
van tuoreelta, mutta solistin Leo
Myllyksen tulkinta sitä varmaan-
kin on.

Oman tärkeän osan konsert-
titarjontaan luulisi muodostavan
myös sotilasmusiikin perinne-
päivän konsertit, mutta nyt ai-
noastaan Laivaston soittokunta
juhlistaa perinnepäivää konser-
tilla. On tietysti hienoa, että
konserttitarjonta on laaja ja mo-
nipuolinen, mutta toivoisin kui-
tenkin sotilasmusiikin perinne-
päivän saavan sille ansaitun
huomion muutenkin kuin lou-
nastamalla.

Oikein hyvää loppuvuotta ja
sotilasmusiikin perinnepäivää
toivottaa

Heino Koistinen

PIIPARI

Puheenjohtajan puheenvuoro
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Sotilassoittajat pääsivät mukaan
elokuvan tekoon, kun Aku Lou-
himiehen uutta Tuntematon so-
tilas -elokuvaa kuvattiin loka-
kuussa Suomenlinnassa. Kaartin
soittokunta sai esittää 75 vuotta
sitten Äänislinnan voitonparaa-
tissa soittanutta KTR 3:n ja
HuoltP 4:n yhdistettyä soitto-
kuntaa. Ylikapellimestari Lauri
Näreen roolissa soittokuntaa
johti Pasi-Heikki Mikkola.

Elokuvaa varten soittokunta
oli vaihtanut omat esiintymisa-
sunsa jatkosodan aikaisiin soti-
laspukuihin ja soittimiksi heille
oli annettu sieltä täältä kerättyjä
vanhoja instrumentteja. Kuvauk-

sissa mukana ollut Kaartin soit-
tokunnan baritonin äänenjohtaja
Juha Määttälä kertoo, että osa
soittimista oli täysin käyttökel-
vottomia eikä kaikilla ollut edes
sellaista soitinta, jota normaalisti
soittaisivat. Tämä ei kuitenkaan
haitannut paraatikohtauksen ku-
vauksia, koska samat soittajat
olivat nauhoittaneet elokuvassa
kuultavan Sibeliuksen Jääkäri-
marssin omilla soittimillaan juuri
ennen kuvausta. Autenttisuuden
nimissä Jääkärimarssista esitettiin
tietenkin Artturi Ropen sovitus.

Kari Laitinen
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Sotilasmusiikin perin-
nepäivä 24.11.2016

Sotilasmusiikin perinnepäivää
vietetään jälleen marraskuun lo-
pulla. Varsinaisena juhlapäivänä
torstaina 24.11. klo 11.30 Soti-
lasmusiikkikilta ja Kaartin soitto-
kunta laskevat seppeleen Kaartin
hautausmaalla Aleksei Apostolin
haudalle. Tilaisuuteen ovat kaikki
killan jäsenet tervetulleita.

Perinnepäivän konsertteja

Perinnepäiväviikolla sotilassoitto-
kunnat konsertoivat eri puolilla
Suomea seuraavasti:

Kaartin soittokunnan Carmina
Burana -konserttikiertueen esi-
tykset kuullaan Lahdessa 21.11.
ja Helsingissä 22.11. Edellisellä
viikolla kiertue on käynyt Oulai-
sissa ja Kokkolassa.

Rakuunasoittokunnan Mies ja
marimba -konserttien sarja esite-
tään viikon aikana Joensuussa
22.11., Mikkelissä 23.11. ja Lap-
peenrannassa 24.11.

Laivaston soittokunnan soti-
lasmusiikin perinnepäiväkonsertit
esitettään puolestaan Turussa
24.11. ja Raumalla 25.11.
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Kaartin soittokunta uuden
Tuntemattoman kuvauksissa

Juha Määttälän kolhiintunut baritonitorvi löytyi Retuperän WBK:n varastosta.
Kuva Seppo Kärki / Ilta-Sanomat.



Sellainenkin harrastus voi ihmi-
sellä olla, että lähtee aikuisella iäl-
lä käskemättä viikonlopuksi ka-
sarmimajoitukseen! Sinfoninen
puhallinorkesteri Sisu oli tämän-
kertaisella harjoitusperiodillaan
Puolustusvoimien varusmiessoit-
tokunnan vieraana Parolassa.
Harjoituksen päämäärä oli
11.9.2016 pidetty Suomen suurin
-yhteiskonsertti Karkkilan liikun-
tahallissa.

Suurelle osalle Varusmies-
soittokunnassa palveleville har-
joitusviikonloppu ja konsertti
olivat viimeinen loppusota ennen
kotiutusta. Eikä ihan pienistä kä-
hinöistä ollutkaan kyse, sillä yh-
teiskokoonpanossa oli yli 60
soittajaa. Osa varusmiehistä jäi
toki vielä jatkamaan palvelustaan
uudistetulle aliupseerikurssille,
jossa on opintolinjat mm. kapel-
limestareille ja tapahtumien tuot-
tajille.

Meille sisulaisille – siviileille
ja reserviläisille – harjoitusperio-
di oli samalla pieni pyrähdys ar-
meijaelämään. Saattoipa esimer-
kiksi ohjattu muodostelmakävely
ruokailuun olla joillekin melko
mieleenpainuva kokemus, ainakin

puheenaiheista päätellen. Itse ha-
vahduin huomaamaan, että naa-
puripedissä majailee aivan sama
tyyppi kuin kolmannesvuosisata
sitten, kun kasarmioloissa tuli
enemmänkin aikaa vietettyä. Pi-
dättäydyimme kuitenkin ylen-
palttisista muisteluista ihan sen-
kin takia, ettei kaikkea vain jaksa
muistaa.

Tavallisesti Sisu kokoontuu
kerran tai kaksi vuodessa harjoi-
tusperiodeille eri puolilla Suo-
mea. Tällä kertaa periodin tuot-
tajana toimi Tuula Salo, kurssi
koordinoitiin MPK:n kautta ja
paikallisista järjestelyistä vastasi
Puolustusvoimat. Kapellimesta-
reina toimivat Marjo Riihimäki ja
Tero Haikala. Jakso oli varsin tii-
vistahtinen, sillä yhteistä aikaa oli
vain noin kaksi vuorokautta. Ta-
valliseen tapaan jokainen osallis-
tuja oli saanut nuotit jo etukä-
teen, joten aivan tyhjästä ei liik-
keelle tarvinnut lähteä. Sisulaisis-
sa – ja varusmiessoittajissa – on
musiikin opiskelijoita, ammatti-
laisiakin sekä kohtalaisen edisty-
neitä harrastajia, joten vauhtiin
päästiin aika hyvin. Yhteisharjoi-
tusten lisäksi järjestettiin ohjattu-

ja stemmaharjoituksia.
Ohjelmiston valinnassa oli

otettu huomioon kuulijakunta eli
veteraanit, soittokunnan suuri
koko sekä rajallinen aika yhteis-
harjoituksille. Sisu tilaa uusia pu-
hallinorkesteriteoksia ja kantae-
sittää niitä lähes jokaisella perio-
dillaan. Nyt vuorossa oli Janne
Ikosen uutukainen, lyömäsoitin-
konsertto Triptychon kolmelle
solistille. Vauhdikkaina solisteina
toimivat Atte Karhinen, Sakari
Viitala ja Touko Leinonen, jotka
ovat myös suorittaneet varus-
miespalveluksensa Varusmies-
soittokunnassa. Muista konsertin
teoksista mainittakoon Jukka
Linkolan Wedding Music sekä
Timo Forsströmin Sons of the
Midnight Sun, jotka soveltuvat
suurelle puhallinorkesteriko-
koonpanolle erityisen hyvin.

Konserttipaikalle Karkkilaan
on Parolannummelta jonkin ver-
ran matkaa, mutta mikäpäs siinä
ollessa kun Puolustusvoimat
hoitaa logistiikan. Tavarat ja
soittajat siirtyvät sujuvasti pai-
kasta toiseen. Näin hieman vart-
tuneempana harrastajana kiinni-
tin huomiota varusmiessoittajien
ratkaisuhakuiseen oma-aloitteel-
lisuuteen erilaisissa järjestelyti-
lanteissa. Mielikuvani mukaan
ennen ei ollut paremmin. Itse
konsertti oli varsin onnistunut ja
yleisö vaikutti tyytyväiseltä. Joi-
takin paikkoja jäi salissa tyhjäksi,
mutta ilmeisesti tilaisuus oli
myyty melko lailla loppuun.

Kaiken kaikkiaan Sisun ja
Varusmiessoittokunnan harjoi-
tusperiodista ja konsertista jäi
varsin mieluisat muistot. Sisun
seuraava periodi onkin sitten
Kokkolassa ensi vuoden touko-
kuussa. Täytyypä ryhtyä katsele-
maan, miten niitä viikonloppuja
olikaan vapaana.

Jouko Koski
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Suomen suurin harjoitteli Hattulassa. Kuva Tuula Salo.

Suomen suurin



Valmistautuminen Suomen nä-
kyvimpään ja ulkomaillakin ar-
vostettuun sotilasmusiikin tapah-
tumaan alkoi jo vuoden alkupuo-
lella Hamina Tattoon ohjelmaan
tutustumisella ja lippujen ostolla.
Tiedossa olisi jälleen kerran hui-
keita esiintyjiä useasta maasta, ul-
jasta soitantoa ja silmiä hiveleviä
univormuja.

Maistiaisia tulevasta sain Mi-
nitattoon merkeissä Helsingin
Senaatintorilla elokuun ensim-
mäisenä, Hamina Tattoon ava-
jaispäivänä. Suurkirkon portaat
täyttyivät sotilasmusiikin ystävistä
lämpimässä auringonpaisteessa.
Mukana olivat soittokunnat Suo-
mesta, Ruotsista, Kiinasta, Sveit-
sistä sekä Trinidad ja Tobagosta,
joka on maailman ainoa steel-
rumpuja soittava sotilassoitto-
kunta.

Saapuessani Haminaan toi-
seksi viimeisenä tattoo-päivänä,
lämmitti kesäaurinko järjestäjiä ja
juhlaväkeä. Yleisöä oli saapunut
runsaasti ja aamun ensimmäinen
konsertti Kesäpuistossa soikin
täydelle ”salille” virolaisen Kait-
seväe Orkesterin viihdyttäessä
nurmella istuvaa
yleisöä. Koko kau-
punki soi, meni
minne tahansa.
Järjestäjät olivat
huolellisesti mietti-
neet aikataulun;
melkein kaikkia
päivän esiintyjiä
ehti kuuntelemaan,
vaikka ohjelmaa oli
ripoteltu eri puolil-
le kaupunkia. Se
juuri teki päivästä
niin hauskan, sillä
vaihtuva miljöö loi
tunnelmaa väen
siirtyessä usein yh-

dessä paikasta toiseen.
Liki jokaisena päivänä viikon

aikana oli järjestetty konsertti-
tuokio eri puolilla Haminan lin-
noituksen vanhoja pihoja. Port-
tien taakse kätkeytyviä kauniita
puutarhoja oli hauska päästä nä-
kemään, ja musiikki ja soittajat
tulivat hyvin lähelle kuulijaa.
Suosio oli suurta, sillä kaikki ha-
lukkaat eivät mahtuneet esimer-
kiksi Paukkusen talon pihalle
Trinidad ja Tobagon steel-rum-
puja soittavan, talon terassille
mahtuvan pienemmän kokoon-
panon yleisöksi. Niin suurta
mielenkiintoa herätti ensimmäis-
tä kertaa Skandinaviassa vieraile-
va orkesteri. Riehakkaaksikin yl-
tyvä tunnelma ja terveiset Kari-
bialta siivittivät yleisöä tanssi-
maan orkesterin mukana eksoot-
tisten rytmien ja tuttujen hittien
tahdissa. Iloisesti hymyilevien ja
pehmeästi soittonsa tahdissa liik-
kuvien orkesterilaisten katsele-
minen tuotti hyvää mieltä pitkäk-
si aikaa.

Ennen päivän toista piha-
konserttia suuntasin RUK:n pää-
rakennuksen kentälle ihmettele-

mään Puolustusvoimien sotaka-
lustoa ja simulaattoripelejä sekä
kuuntelemaan ja katsomaan Va-
rusmiessoittokunnan täsmällistä
esiintymistä. Edellisenä päivänä
samalla kentällä oli esiintynyt
Rakuunasoittokunta.

Lebedeffin kauppakartanon
pihakonsertti oli huikeaa kuulta-
vaa. Piha oli melko suuri, joten
paikalle saapuikin suuri joukko
Ranskan tykistösoittokunnasta.
Mukana oli myös kaksi säkkipil-
lin soittajaa, mikä toi tuulahduk-
sen ranskalaisen sotilasmusiikin
historiasta. Rumpuryhmän il-
miömäinen taiturointi kirvoitti
yleisön riehakkaisiin suosiono-
soituksiin. Rumpukapuloiden
taiturimaiset liikkeet naulitsivat
katseet ja rytmikuvioiden täs-
mällisyys hämmästyttivät kuuli-
jaa. Ylimääräisiä esitysnumeroita
orkesterilta saimme peräti
tuplasti, sillä yleisö osoitti suo-
siotaan äänekkäästi. Tätä on so-
tilasmusiikki parhaimmillaan.

Seuraavaksi kiiruhdin Por-
mestarin talolle, jonka pihalle oli
istutettu valtoimenaan kasvavia
kesäkukkia. Tulin puutarhaan,
jossa aika pysähtyi. Kaunis ra-
kennus ja pajuaidoilla rajatut
hiekkatiet loivat rauhalliset puit-
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Trinidad ja Tobagon steelrumpuiloittelua Paukkusen pihassa. Kuva Satu Asplund-Jokinen.

Kesäpäivä Hamina Tattoossa



teet Puolustusvoimien varus-
miessoittokunnan jousiston kon-
sertille. Kapellimestarina oli yli-
luutnantti Tommi Suutarinen.
Harmonikkataiteilija jääkäri Sami
Salonen soitti orkesterin solistina
Astor Piazzollan Oblivionin ja
Libertangon. Yleisöä hellittiin
myös suomalaisilla jousiorkeste-
rille sovitetuilla marsseilla. Sovit-
tajina olivat Tommi Suutarinen,
Tero Haikala ja Aino Koskela.
Ennio Morriconen Cinema Pa-
radiso loi liikuttavan ja unen-
omaisen tunnelman Pormestarin
talon pihakonserttiin kaikessa
kauneudessaan. Muita esityksiä
olivat mm. Hietasen ja Wesslinin
säveltämä Nocturne ja Edvard
Griegin Holberg sarjan 1. osa.

Pormestarin talon tilaisuu-
den jälkeen seurasin jousiorkes-
teria Haminan katuja pitkin Ma-
rian kirkkoon, jossa Varusmies-
soittokunnan jousiorkesteri piti
konsertin yhdessä reserviläis-
jousiyhtyeensä kanssa täydelle
kirkolle. Idea reserviläisorkeste-
rista sai alkunsa vuonna 2014
palveluksessa olevien jousisoitta-
jien kesken. Reservinvänrikki
Lauri Grünthal kertoi, että ajatus
musisoida vielä yhdessä palve-
lusvuoden jälkeen toteutui nyt
ensimmäistä kertaa Hamina Tat-
toossa. Kymmenen soittajaa saa-
tiin mukaan konserttiin, jossa re-
serviläiset esittivät ensin Tsai-
kovskin Serenadin 1. osan ja As-
tor Piazzolan Oblivionin ja Re-
membrancen. Varusmiessoitto-
kunnan jousiorkesterin liityttyä
mukaan seurasi ohjelmassa mm.
Sibeliuksen Impromptu, Andan-
te Festivo, Parolan marssi ja Jää-
kärien marssi.

Ennen illan marssishowta
istahdin perheeni kanssa paikalli-
seen ruokaravintolaan. Erikois-
ten oluiden ystävänä mieheni tie-
dusteli ravintolan valikoimaa.
Hauskana yllätyksenä oli Tattoo-

olut, jota oli pantu juhlaviikon
kunniaksi. Yhdeksän Hamina
Tattoossa vierailevan kapellimes-
tarin kuvaa koristi komean muo-
toisia pulloja. Saatuamme pöy-
täämme pullon Laivaston soitto-
kunnan kapellimestarin Petri
Junnan kuvalla, heräsi mielen-
kiintomme muitakin etikettejä
kohtaan. Ruokailtuamme miehe-
ni kävi kaupassa ostamassa koko
sarjan komeita pulloja kotiin vie-
täväksi.

Ilta Haminassa huipentui
värikkääseen kuviomarssiesityk-
seen. Kaikki Hamina Tattoossa
mukana olevat Sotilassoittokun-
nat saapuivat Hamina Bastionin
historialliselle tapahtuma-aree-
nalle. Kuultavaa ja nähtävää riit-
ti. Upeat univormut sekä taido-
kas soitto marssikoreografeineen
ei jättänyt ketään kylmäksi. Bas-
tionin akustiikka on hyvä ja mil-
jöö takasi tunnelman. Tänä
vuonna mukana olivat Kiinan
kansan vapautusarmeijan edus-
tussoittokunta, The Military
Band of the People’s Liberation
Army, johon 1,4 miljardin kiina-
laisen joukosta on valikoitunut
45 muusikon kerma. Sveitsistä
oli saapunut puolustusvoimien
keskussotilassoittokunta muka-
naan yksi maailman parhaista

rumpuryhmistä, Ranskasta ar-
meijan suuri tykistösoittokunta,
Rennes Artillery Band säkkipil-
leineen ja Kaitseväen orkesteri
Virosta. Ruotsista esiintyivät
Kuninkaallisen laivaston soitto-
kunta sekä Kuninkaallisen hen-
kivartioston musketöörit, joka
ensivierailullaan Haminassa toi
areenalle rumpu-, huilu-, tykki-,
ja kivääriryhmänsä. Kauimpaa
saapunut ja eksoottisimman
marssishow’n esittänyt vieras oli
saapunut Trinidad ja Tobagosta.
The Defence Force Steel Orc-
hestran steel-rumpujen helinä ja
värikkäät tanssijat sekä puuja-
loilla liikkuva karnevaalihahmo
toivat uudenlaisen näkökulman
sotilasmusiikkiin. Niinkin voi
sotilasmusiikkia esittää!

Suomesta mukana olivat vi-
tivalkoisissaan soittava, Turussa
toimiva merivoimien edustus-
soittokunta, Laivaston soitto-
kunta, ja upeat nuoret osaajat
Puolustusvoimien varusmies-
soittokunnasta kivääriryhmineen.
Jälkimmäinen edustaa asevelvol-
lisuusjärjestelmämme korkeaa
osaamista ja suoritustasoa.
Marssishow-näytöksen solistina
loisti upea musikaalitähti Maria
Ylipää, ja marssishow´n finaalin,
jossa suurin osa sotilassoitto-
kunnista saapui areenalle soitta-
maan mm. Porilaisten marssia,
johti Puolustusvoimien ylikapel-
limestari musiikkieverstiluut-
nantti Jyrki Koskinen.

Juhlaohjelma hämärtyvässä
Haminassa jatkui vielä Pepe
Willbergin konsertilla Tervasaa-
ressa ja Johanna Förstin sekä
Henri Mäntylän jazzeilla Aladi-
nin talvipalatsissa, mutta me
olimme silloin jo matkalla kotiin
tyytyväisinä ja iloisina tapahtu-
mantäyteisestä päivästä.

Satu Asplund-Jokinen

P i i p a r i 3 / 2 0 1 6 ● 5



Hamina Tattooseen oli tänä-
kin vuonna edellisen tattoon
tapaan pystytetty “Speakers
Corner” Raatihuoneen torille.
Festivaalin teemana oli “Yh-
distyneet kansakunnat” ja
niinpä eri puheenvuorotkin
käsittelivät kansainvälisiä ai-
heita. Keskiviikon 3.8.2016
puhujaksi oli kutsuttu Puo-
lustusvoimien ylikapellimes-
tari Jyrki Koskinen.

Annettua puheenaihetta pohties-
sani houkutus nostaa esiin se,
kuinka meillä Suomessa sotilas-
musiikkia toteutetaan pienillä
henkilöstö- ja talousresursseilla,
osoittautui vastustamattomaksi.
Todettakoon se nyt heti alkuun,
että näin todellakin on kansain-
välisesti verrattuna. Esimerkiksi
Norjan ammattisoittokunnilla
(pois lukien kuninkaallinen kaarti
HMKG) on käytössä yli kym-
menkertaiset toimintamenot
Suomeen verrattuna, ja siinä
missä sveitsiläisellä kollegallani
on yli 20 henkilön esikunta, alle-
kirjoittaneella on tasan yksi alai-
nen - tosin erittäin tehokas sel-

lainen. Äsken ”julistamani” luvut
on suomalaisittain helppo torjua
“kulmuriksi” vetoamalla esimer-
kiksi Norjan ja Sveitsin taloudel-
liseen tilanteeseen ja yleiseen
hintatasoon, vaan eipä tuo Nor-
jan hintataso kuitenkaan yli
kymmenkertainen Suomeen ver-
rattuna ole.

Suomen sotilasmusiikin ny-
kytila
Suomalaiset sotilassoittokunnat
supistettiin vuoden 2014 alusta
alkaen käsittämään viisi ammat-
tisoittokuntaa sekä niiden lisäksi
Panssariprikaatin yhteyteen siir-
retyn Puolustusvoimien Varus-
miessoittokunnan. Jäljelle jäi siis
kuusi sotilassoittokuntaa. Koko
sotilasmusiikkialan palkatun
henkilöstön määrä on 180. Tä-
män lisäksi toimialallamme pal-
velee vuosittain n. 130 varus-
miestä, joista valtaosa varus-
miessoittokunnassa. Kaikkiaan
puolustusvoimauudistus supisti
ammattisoittajien määrää yli 30
% aiemmin vallinneeseen tilan-
teeseen verrattuna.

Sotilasmusiikkialalla muutok-
sen tavoitteeksi asetettiin jäljelle
jäävien sotilassoittokuntien toi-
mintaedellytysten turvaaminen
sekä henkilöstö- että toiminta-
menojen näkökulmasta. Tämän
seurauksena jäljelle jäävä henki-
löstö päätettiin kohdentaa kuu-
teen yksikköön ja toiminnallisesti
keskeisille paikkakunnille. Lisäksi
muutoksella pyrittiin hillitsemään
näköpiirissä olevia tulevia supis-
tus- ja muutostarpeita. Ajatus siis
oli, että ”kerran poru on parem-
pi kuin ikuinen kitinä”. Ammat-
tisotilassoittokunnat ovat nyky-
ään seuraavat: Laivaston soitto-
kunta Turussa, Kaartin soitto-
kunta Helsingissä, Rakuunasoit-
tokunta Lappeenrannassa, Ilma-
voimien soittokunta (big band)
Tikkakoskella sekä Lapin Soti-
lassoittokunta Rovaniemellä.
Kuten listasta hyvin selviää, on
kartalla tätä nykyä melko paljon
isoja maantieteellisiä aukkoja.
Olemassa olevat sotilassoitto-
kunnat pyrkivät huolehtimaan
myös näistä alueista toimialal-
lemme osoitettavien resurssien
puitteissa. Sotilasmusiikkialan
muutos oli raju, ja muutokseen
tyytymättömiä oli runsaasti
enemmän kuin siihen tyytyväisiä.
Taiteellisesti ajatellen toteutettu
muutos oli kuitenkin välttämä-
tön.

Tästä pääsemmekin suju-
vasti siihen, mitkä ovat sotilas-
soittokuntien tehtäviä ja mitkä
eivät. Asioita, joita myös uudis-
tusta suunniteltaessa jouduttiin
pohtimaan ja joita nyt käsittelen
kansainvälisestä näkökulmasta.

Kansainvälinen yhteneväisyys
Jokaisella kansalla on omat kult-
tuurilliset perimänsä, jotka hei-
jastuvat musiikin esitystapoihin
ja sotilasmusiikissa vaikkapa
marssitempoon. Sävelkieli saat-
taa poiketa varsin merkittävästi-
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kin, mutta tästä huolimatta soti-
lassoittokunnissa on kansainväli-
sesti havaittavissa paljon yhtäläi-
syyksiä. Eräs yhtäläisyys on, että
kaikki maailman sotilassoitto-
kunnat toimivat puhallinorkeste-
rikokoonpanossa. Mistä tuo it-
sestään selvä valinta sitten joh-
tuu? Puhallin- ja lyömäsoittimien
valintaan runkokokoonpanoksi
löytyvät selkeät suorituskykyvaa-
timukset sekä myös fyysiset ja ta-
loudelliset perusteet. Toisin sa-
noen soittokunnan soiton voi-
makkuus riittää ilman sähköä
suuremmillekin joukoille, puhal-
linsoittimet ovat säänkestävämpiä
ja helpommin liikuteltavia kuin
vaikkapa jousisoittimet. Lisäksi
instrumentit ovat hinnaltaan
edullisempia. Täällä Haminassa-
kin olemme nähneet poikkeuksia
tästä säännöstä. On kuitenkin
huomattava, että osa Hamina
Tattoossa esiintyneistä poikkeuk-
sista ei edusta ns. virallisia soti-
lassoittokuntia. Tällä kertaa tätä
erikoisuutta edustaa Trinidad ja
Tobaco steelyhtyeineen. Tosin
heilläkin virallisissa yhteyksissä
käytetään puhaltimia steelrum-
pujen sijaan. Kansainvälisesti yh-
tenevää on myös se, että sotilas-
soittokunnat esiintyvät erilaisissa
sotaväen seremonioissa osana
muuta ohjelmaa varsin useasti.
Soittokuntien rooli on siis kan-
sainvälisestikin tarkastellen usein
funktionaalinen. Erilaiset paraa-
tit, palkitsemiset, valat ja muut
juhlatilaisuudet toimivat tästä
käytännön esimerkkeinä.

Aina kun valtioiden päämie-
het tekevät virallisen valtiovierai-
lun, otetaan heidät vastaan kun-
kin kohdemaan kunniakomppa-
nian ja sotilassoittokunnan to-
teuttamien seremonioiden myö-
tä. Sotilassoittokunnan esityksen
tasosta, ulkoisesta ilmeestä ja
univormusta voidaan ja myös
tehdään pitkälle meneviä johto-

päätöksiä kyseisen kansan koulu-
tus- ja sivistystasosta sekä maan
armeijassa vallitsevista menettely-
ja toimintatavoista. Hyvänä huo-
nona esimerkkinä tästä voisi mai-
nita valtiovierailun, joka ylti You-
Tube hitiksi (n. 284 000 esitys-
kertaa) nimenomaan kansallislau-
lun esityksen johdosta. Kansallis-
laulua tuskin tunnisti egyptiläisen
sotilassoittokunnan esityksestä, ja
se kieltämättä näkyi myös vie-
raaksi saapuneen Venäjän presi-
dentin Vladimir Putinin sinällään
hyvin hallituissa kasvojen ilmeis-
sä. Mitä tuosta hyvin tyylikkäästi
pukeutuneen soittokunnan esi-
tyksestä sitten jäi uupumaan?
Voimme vain arvailla Putinin aja-
tuksia, mutta väitän, että kyse on
tunteesta tai paremminkin sen
puutteesta. Tunne siitä, että tässä
soi nyt minun kansani laulu yl-
väästi. Tuota ”rinta rottingilla”
-olotilaa on vaikeata saavuttaa,
mikäli esitys on täynnä epävirei-
syyttä, vääriä ääniä sekä vailla to-
tuttua tempoa, dynamiikkaa ja
tunteen paloa - toisin sanoen
vailla musiikin peruselementtejä.
Henkilökohtaisesti muistan vas-
taavaan kansallishymniin liitty-
neen tilanteen omalta soittaja-
ajaltani Kaartin soittokunnassa.
Neuvostoliiton ja sittemmin Ve-
näjän päämiehillähän on kautta
aikojen ollut tapana saapua sitten,
kun se heille parhaiten sopii.
Näin kävi muinoin myös Helsin-
ki-Vantaalla. Odotusaika venyi ja
venyi, ja noin 20 asteen pakka-
sessa yhdistettynä hyytävään tuu-
leen fysiikan lait vain iskivät vas-
taamme. Kari Suomalainen ikuis-
ti tilanteen pilapiirrokseensa. Tä-
män episodin seurauksena silloi-
nen presidentin adjutantti ja ny-
kyinen Hamina Tattoon kunnia-
puheenjohtaja amiraali Juhani
Kaskeala sai tehtävän suunnitella
seremonioiden toteuttamisen
Presidentinlinnan edustalle.

Ajankohtaisia kuulumisia ul-
komailta
USA:ssa Arizonan kongressie-
dustaja ja entinen taistelulentäjä
laukaisi melkoisen uutismylläkän
esittäessään sotilassoittokuntien
kulujen leikkaamista erityisesti
muualle yhteiskuntaan suuntau-
tuvien esiintymisten osalta. Esi-
tystä seurasi kiivas keskustelu
puolesta ja vastaan sekä myös
somehypetys, jossa kansalaiset
asettuivat puolustamaan sotilas-
soittokuntien kansalle kohdista-
maa ohjelmatarjontaa varsin yk-
simielisesti. Kongressissa on siis
sisällä esitys, että USA:n sotilas-
soittokuntien viihteelliset tilai-
suudet karsittaisiin kokonaan so-
tilassoittokunnilta pois ja ne kes-
kittyisivät ainoastaan perinteisten
seremonioiden toteuttamiseen.

Mitä tuolla ratkaisulla sitten
saavutettaisiin? Kulusäästöjäkö?
Ei juuri lainkaan. Kenties hieman
matkakuluissa säästettäisiin,
mutta esimerkiksi palkkakustan-
nukset säilyisivät ennallaan. Ver-
tauskuvallisesti sanottuna “ajo-
neuvo kannattaa hankkia vain,
mikäli sillä ajaa”. Kongressiedus-
tajan esille nostama kysymys on
ymmärrettävissä myös suomalai-
sesta näkökulmasta. Puolustus-
voimat tasapainottelee jatkuvasti
kallistuvien sotateknologisten
laitteiden hankinnan, poliittisen
ohjauksen ja tällä tavoin kahtaalta
kapenevien resurssien kanssa.
Eittämätön tosiasia on, ettei so-
tilasmusiikilla saada vihollista py-
säytettyä kuten historiassa De-
litchin kylässä aikoinaan kerro-
taan ratsuväen signalistien toi-
mesta käyneen. Se mitä sotilas-
musiikilla taasen voidaan helposti
tehdä, on tukea isänmaallisia ar-
voja ja vaikkapa luoda Tattoon
kaltaisia tapaamisalustoja eri
kansakuntien ja kulttuurien koh-
taamiselle sekä tätä kautta ylläpi-
tää kansainvälisiä keskusteluyh-

P i i p a r i 3 / 2 0 1 6 ● 7



8 ● P i i p a r i 3 / 2 0 1 6

teyksiä. Kulttuuri on yleensä se-
kä ensimmäinen että viimeinen,
missä kansainväliset kontaktit
syntyvät ja missä niitä ylläpide-
tään.

Tokaisuistaan tunnettu
Churchill kiteytti saman asian ai-
koinaan seuraavasti: ”minkä
vuoksi me sitten taistelemme, el-
lemme kulttuurimme puolesta?”
Kotimaisissa keskusteluissa ai-
hetta on myös pohdittu teemalla
”saarnaammeko ainoastaan us-
kovien parissa vai viemmekö sa-
nomaa myös seurakuntamme ul-
kopuolelle”. Tämä pohdinta on
arkipäivää myös Puolustusvoi-
missamme. Todettakoon, että
julkisuudessa esiintyneet USA:n
sotilassoittokuntien menot ovat
n. 440 miljoonaa dollaria.
(USA:ssa on 140 sotilassoitto-
kuntaa eli summa yhtä soitto-
kuntaa kohden on hieman alle
kolme miljoonaa euroa). Norjas-
sa on niin ikään meneillään soit-
tokuntiin kohdistuvia muutos-
paineita heidän parlamentissaan,
lisäksi mm. Saksassa ja Hollan-
nissa muutokset on Suomen ta-
paan jo toteutettu. Tuntuukin
olevan varsin globaali ilmiö, että
pehmeitä arvoja lakaistaan ros-
kalaatikkoon, ja kaikkien asioi-
den konsulttina toimii raha.

Mistä syntyvät esimerkiksi
sellaiset asiat kuten kansallinen
itsetunto ja isänmaallisuus? Mitä
elementtejä siihen liitetään, ja
miten sotilaille syntyy halu puo-
lustaa isänmaata sekä ylpeys uni-
vormustaan? Onko olemassa jo-
kin pilleri, jonka nielaisemalla
nuo asiat syntyvät? Onko oman
maan kulttuurilla jotakin teke-
mistä näiden asioiden kanssa?
Entä sotilasmusiikilla? Kansain-
välisissä kohtaamisissa kollegoi-
deni kanssa edellä esitetyt kysy-
mykset ovat taloudellisten asioi-
den ohella monesti esillä keskus-
teluissa.

Kansainvälinen yhtäläisyys
näyttäisi olevan niin ikään se, et-
tä kansalaiset kokevat sotilassoit-
tokunnat eri tavalla kuin maansa
armeija. Kansalaisilla tuntuu val-
litsevan globaalisti käsitys siitä,
että sotilassoittokunnat ovat
kansalaisomaisuutta, osa kansal-
lista identiteettiä, ja sotilassoitto-
kuntien esiintymiset kansalaisille
koetaankin poikkeuksetta hyvin
positiivisesti. Yhteinen haaste
näyttäisi olevan, että hallinnolli-
set johtoportaat taas pitävät soit-
tokuntia omaan käyttöönsä tar-
koitettuna toimintaresurssina ja
valitettavasti ajoittain jopa pai-
nolastina.

Yhteisiä haasteita on paljon-
kin, mutta eräs keskeisimmistä
on alati jatkuva uudistumistarve
sekä uuden yleisöpohjan kartut-
taminen. Sotilasmusiikkiin koh-
distuukin jatkuva tasapainoilu
perinteen ja nykyajan välillä.
Kansainvälisestikin tarkasteltuna
ns. sotilasmusiikin faneille ei
tunnu kelpaavan kuin perintei-
nen marssimusiikki, mutta toi-
saalta annetun tehtävän suoritta-
minen ja tulevaisuuden haltuun
ottaminen edellyttäisivät uusien
kohderyhmien hankkimista ja
huomioimista. Perinne kantaa
pitkälle, mutta mistä löytää nyky-
polvien Muistoja Pohjolasta tai
Alte Kameraden?

Kansainvälisiä tattootapahtu-
mia melko paljon kiertäneenä
voin vakuuttaa, että suomalainen
sotilasmusiikki on uudistuvaa ja
esittämämme musiikki on moni-
puolista ja kiinnostavaa. Eräs
näyte tästä saatiin juuri viime vii-
kolla päättyneessä Basel Tattoos-
sa, missä Suomea ja Puolustus-
voimia edusti Puolustusvoimien
Varusmiessoittokunta marssien,
soittaen ja räpäten yli 100 000
ihmisen todistaessa nuorta ener-
giaa. Lisäksi soittokunnan viih-
dekokoonpanot olivat yhteisten

jamien vetonauloja.
Meidän suomalaisten tulee

ylläpitää ja kehittää omaa kult-
tuuriamme sekä vahvistaa omaa
identiteettiämme. Vain siten
voimme olla myös kansainväli-
sesti kiinnostavia, myös sotilas-
musiikin saralla. Haaste on kova
ylikansallisen ”konemusiikkitar-
jonnan” puristuksessa, mutta us-
kon, että se on taistelun arvoi-
nen. Kansallinen itsetunto ja
identiteetti ovat pitkäkestoisen
sivistyksen ja kulttuurin tulosta.
Vain niitä tukemalla voidaan asi-
aan vaikuttaa niin meillä kuin
muuallakin. Meillä jokaisella tu-
lee olla yhteisiä asioita joihin us-
koa ja joita olemme valmiita tar-
vittaessa puolustamaan.

Eräs hetki, jolloin yksi ainoa
sotilassoittaja on koko tapahtu-
man keskiössä, on sotilaalliset
hautajaiset ja niissä soitettava
viimeinen iltasoitto. Vaikka kyse
on kansakunnasta riippumatta
musiikillisesti perin yksinkertai-
sesta signaalista, niin sen esittä-
minen luo erityisen mieleenpai-
nuvan ja tunteisiin vaikuttavan
hetken.

Musiikki on kansainvälinen
kieli, ja kun sanat loppuvat, siitä
jatkaa musiikki. Kansainvälisiä
tattootapahtumia järjestetään
nykyisin lähes kaikkialla aina
Etelä-Afrikasta tänne kylmään
Pohjolaan ja Kiinasta Euroopan
kautta Yhdysvaltoihin. Hamina
Tattoon ja vastaavien festivaalien
syntyhistoria liittyy nimenomaan
iltasoittoon ja sen herättämään
tunteeseen.

Hyvät kuulijat, näin Rion
olympialaisten lähestyessä toi-
voisi todellakin kuulevansa
lauseen ”Pasila, pistäkää Pori-
laisten marssi soimaan!” Toivo-
tan teille kaikille mitä erinomai-
sinta tattooviikkoa!

Toimittanut Anu Koskinen



Puolustusvoimat järjestää syksyn
2016 aikana Livenä Leffaan
-kiertueen, jonka Savonlinnan
konsertista tämä juttu kertoo. Sa-
vonlinnan konsertti oli toinen
yhteensä kahdestatoista eri puo-
lella Suomea järjestettävistä kon-
serteista yhteistyössä Puolustus-
voimien ja paikallisten musiik-
kioppilaitosten kanssa.

Rantasalmen puhallinorkes-
teri sai kutsun osallistua kiertu-
een Savonlinnan konserttiin soti-
lasmusiikkialan intendentti Marjo
Riihimäeltä. Kutsu otettiin iloi-
sesti vastaan, sillä halusimme olla
mukana tässä tärkeässä hank-
keessa, jossa sotilasmusiikkialaa
tehdään tunnetuksi ympäri Suo-
men. Meille rantasalmelaisille so-
tilasmusiikki on tullut tunnetuksi
muun muassa Hamina Tattoosta
sekä Puolustusvoimien Varus-
miessoittokunnan esiintymisistä,
joita olemme käyneet katsomassa
mm. Kuopiossa. Lisäksi meillä
oli aiemmin kansalaisopistossa
runsaasti soitonopettajia, jotka
toimivat päätyökseen Savon Soti-
lassoittokunnassa Mikkelissä.
Nyttemmin välimatkat tähän
opetustoimintaan ovat tulleet lii-
an pitkiksi, joten kiertuekonsertti
yhteistyössä Rakuunasoittokun-
nan kanssa oli enemmän kuin
paikallaan! Entiset soitonopetta-
jat ihmettelivät oppilaidensa kas-
vua ja kehitystä ja myös oppilaat
seurasivat innolla tuttujen opet-
tajien suorituksia konsertin alku-
puolen numeroissa, joissa Ra-
kuunasoittokunta esiintyi ilman
meitä ”avustajia”.

Konsertin suunnittelussa ja
järjestelyissä olivat mukana Ra-
kuunasoittokunnan kapellimesta-
rit Riku Huhtasalo ja Aino Kos-
kela, Savonlinnan musiikkiopis-
tosta rehtori Kari Kropsu ja ka-

pellimestari Daniel
MIhajlovic sekä kon-
serttipaikan eli Sa-
vonlinnan opettajan-
koulutuslaitoksen
edustajat. Yhteistyöllä
saatiin kaikki tilava-
raukset, aikataulutuk-
set, konsertin mai-
nonta ja muu käytän-
nön järjestely hoidet-
tua, ja itse konsertti-
päivänä saatiin rau-
hassa keskittyä yhteis-
harjoituksiin. Kon-
sertin johtamisvastuu
oli langennut kapelli-
mestareista Koskelalle,
joka piti langat hyvin
käsissään harjoituk-
sissa ja konsertissa,
vaikka tilanne ei var-
masti ollut helpoin
mahdollinen – yhdellä
kenraaliharjoitusläpi-
menolla piti saada 90-
henkinen orkesteri
puhaltamaan yhteen hiileen.

Ammattisoittajat ottivat har-
rastajat hyvin vastaan ja antoivat
mukavan lämminhenkistä ja ke-
huvaa palautetta niin nuorem-
mille kuin vähän vanhemmillekin
harrastajille. Erityisen hauskaa
meidän kymmenestä aikuissoit-
tajasta oli se, kun kaikkialla
markkinoitiin konserttia ammat-
tilaisten ja Rantasalmen sekä Sa-
vonlinnan nuoriso-orkestereiden
yhteiskonserttina. Tässä toimin-
nassa jo vanhakin nyt nuortuu
kuin lapsi soittamaan, vai miten
se nyt menikään? Toisaalta ai-
kuissoittajat harmittelivat ole-
vansa väistämättä yli-ikäisiä ha-
keutuakseen varusmiessoitto-
kunnan mainioon porukkaan
mukaan, vaikka henkinen ikä oli-
sikin juuri sopiva!

Konsertti alkoi komeasti
Star Wars Saga -kappaleella Ra-
kuunasoittokunnan esittämänä.
Tämä on meillä Rantasalmellakin
haaveena saada joskus esitys-
kuntoon, vaikka haastava kappa-
le onkin. Elokuvamusiikki tuli
esiteltyä monipuolisuudessaan
niin tanssittavien kappaleiden
(Soul Bossa Nova tai Rocky)
kuin kuunneltavienkin saralta.
Tästä jälkimmäisestä lajista on
esimerkkinä John Williamsin
Escapades, jossa solisteina taitu-
roivat Leo Myllys, vibrafoni ja
Joona Hotti, saksofoni. Hienosti
oli myös jaettu orkesteria pie-
nempiin ryhmiin: lyömäsoittajat
esittivät käyrätorvistien kanssa
Kasper-kummituksen kehtolau-
lun ja vaskiryhmä puolestaan
Paluu tulevaisuuteen -teeman.
Musiikkinumeroiden välissä
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kuultiin ja nähtiin videohaastat-
teluja eri soittokuntien henkilös-
töstä.

Viimein oli konsertin loppu-
hetket käsillä, ja 50 lisäsoittajaa
pääsi lavalle ammattilaisten lo-
maan musisoimaan. Hyvin valitut
teokset Symphonic Highlights
from Frozen, James Bond 007
Selection sekä Elämä ei ole has-
sumpaa kajahtivat komeasti
OKL-hallissa. Konsertti antoi
paljon niille musiikinharrastajille,
jotka pääsivät mukaan esitykseen,
mutta myös niille, jotka olivat
tulleet konserttia kuulemaan.
Meiltä Rantasalmeltakin oli esiin-
tyjien bussilastillisen lisäksi toi-
nen bussilastillinen B-, C- ja
APU-orkesterien soittajia kuun-
telemassa konserttia ja asetta-
massa itselleen tulevaisuuden ta-

voitteita –
ensin
omaan A-
orkesteriin
ja sitten
Puolustus-
voimien
Varusmies-
soittokun-
taan, jonka
jälkeen
opiskele-
maan
musiikkia-
lalle. Tai
sitten vaih-
toehtoisesti
musiikista koko elämän kestoi-
nen hyvä harrastus.

Konsertissa näkyi kuulijoita
myös Savonlinnasta, Sulkavalta,
Juvalta ja muilta alueemme paik-

kakunnilta, joten hyvin olivat
eteläsavolaiset lähteneet eloku-
vamusiikkia kuulemaan!

Marja Ikonen

Laivaston soittokunnan tukemi-
seksi ja merihenkisen musiikin
edistämiseksi perustettiin Turus-
sa vuonna 2007 Georg Malmsté-
nin syntymäpäivänä 27. kesäkuu-
ta yhdistys, joka sai nimekseen
Sinitakkien marssi ry.

Perustettu yhdistys ei halun-
nut olla varsinainen maanpuolus-
tuskilta ja se on edelleen pidät-
täytynyt sellaiseksi ryhtymästä,
mutta osin omaa soittokuntaa ja
konserttitoimintaa ylläpitäen, se-
kä muutenkin puhallinmusiikki-
tapahtumien järjestelyissä muka-
na ollen se on liittynyt Suomen
Puhallinorkesteriliittoon. Yhdis-
tyksen perustamisen aloitteelli-
nen toimija ja sen ensimmäinen
sihteeri oli Pertti Keihäs, ollen
edelleen eräs toiminnan kantavia
voimia. Ensimmäisenä pitkäai-
kaisena puheenjohtajana toimi

varatuomari Arto Lampinen,
jonka seuraajaksi tuli Finepsess
Oy:n toimitusjohtaja Eero Kun-
nas. Sihteerin työteliästä tehtävää
on Pertin jälkeen hoitanut ja hoi-
taa Turun konservatorion apu-
laisrehtori Reijo Borman.

Sinitakkien marssi-yhdistyk-
sen toiminnan johtavana pää-
määränä on ollut Laivaston soit-
tokunnan tukeminen, josta joh-
tuen tai siitä huolimatta soitto-
kunta on omassa toiminnassaan
ja organisaatiouudistuksissakin
menestynyt niin hyvin, että toi-
mintaa on voitu suunnata enene-
västi merihenkisen musiikin ja
Georg Malmsténin henkisen pe-
rinnön ylläpitämiseen ja edistä-
miseen. Aivan toiminnan alusta
alkaen järjestettiin Aurajoen ran-
nassa purjehduskauden avajaisia,
joissa tuttu joulurauhanjulistaja

luki sukeltajan paikalle tuoman
Airiston Ahdin tervehdyksen
tietenkin Laivaston soittokunnan
musiikin saattamana. Georg
Malmsténin syntymän 100 v-
juhlallisuuksiin yhdistys osallistui
monin tavoin ja oikeastaan koko
valtakunnallisen juhlavuoden
(suojelijana Tasavallan Presi-
dentti) viettämisen aloitteen teki
Pertti Keihäs. Sittemmin on jär-
jestetty suurella yleisömenestyk-
sellä Laivaston soittokunnan
muuton kunniaksi Sinitakkien
soittokunnan konsertti "Sirkka-
lasta Sigyniin", sekä tammikuiset
konsertit "Unohtumaton ilta" ja
"Sataman valot" Konserttitalos-
sa. Valmisteilla on Suomi 100 v-
konsertti, jossa Sinitakkien soit-
tokunnan lisäksi esiintyy koko
Laivaston soittokunta.
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Aino Koskelan johtamista patarumpujen takaa nähtynä.
Kuva Puolustusvoimat / Juho Erkkilä.
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Sotilasmusiikkilinjan vääpelikurs-
si 1. on vuosien aikana kokoon-
tunut säännöllisen epäsäännölli-
sesti. Erilaiset tapahtumat ovat
saattaneet meitä aina yhteen.
Kurssikavereiden tasavuosisynty-
mäpäivät ovat yksi syy kokoon-
tumiseen.

Tällä kertaa kokoonnuimme
Lappeenrantaan 21.4. Kareisen
Matin luokse, tosin hän täytti 70-
vuotta jo viime vuoden marras-
kuussa, mutta sovimme, että tu-
lemme kevätpuolella häntä ter-
vehtimään ja samalla katsomaan
kaunista Lappeenrannan kau-
punkia. 10- henkisestä kurssipo-
rukasta meitä on elossa vielä
seitsemän. Matin lisäksi meitä oli
paikalla Nurmen Taisto, Ilomäen
Aatos, Kivisen Heikki ja allekir-
joittanut.

Koska tiesimme Kivisen
Heikin taiteelliset kyvyt myös
maalaustaiteessa niin Taisto, Aa-
tos ja minä pyysimme häntä
maalaamaan Mattiin liittyvän tai-
teellisen kuvauksen. Ja Heikki
onnistui hienosti tehden taulun,

jossa Matti on mantteliin ja kar-
valakkiin pukeutuneena, soittaen
klarinettia räntäsateessa, sopivasti
etukenossa. Taulua korosti vielä
kaksi porilaisrumpua kapuloi-
neen. Totesimme, että Matti oli
todella kiitollinen lahjasta.

Matti oli järjestänyt meille
tutustumisen Rakuunasoittokun-
taan. Ansiokkaan esittelyn soit-
tokunnan tiloista meille suoritti
kapteeni Petri Nordin. Oli hie-
noa tutustua soittokuntaan var-
ten rakennettuihin tiloihin, jotka

olivat vasta vuoden vanhat. To-
tesimme, että tämä osoittaa sen,
että soittokuntia ja niiden toi-
mintaa todella arvostetaan. Tä-
män jälkeen Matti tarjosi meille
loistavan lounaan, jonka yhtey-
dessä muistelimme kurssimme
kavereita, kurssin eri vaiheita ja
opettajiamme. Kotimatkalle läh-
dimme kello 16.00

Pertti Keihäs

Rakuunasoittokunnan talo: rakennus Kornetti. Vas. Heikki Kivinen, Matti Kareinen, Pertti Keihäs,
Taisto Nurmi, Aatos Ilomäki.

Kareisen Matti

Matti Kareinen ja taulu. Kuva Pertti Keihäs.
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