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Rööri on Suomen oboe- ja
fagottiseura ry:n jäsenlehti.
Lehteen kirjoittavat vastaavat itse omista näkemyksistään.
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Lehteä ja ajankohtaistiedotetta
koskevat yhteydenotot ja aineisto:
jasentiedote@suomenoboejafa
gottiseura.net
Päätoimittaja
Veera Pesu
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Paula Mäkinen
paulatitania@gmail.com
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Painosalama Oy, Turku, 2016
Ilmoitushinnat 1/2016
koko sivu 85 €
puoli sivua 50 €
Yhteisöjäsenet saavat 50%
alennuksen. Henkilöjäsenten
ilmoitukset (muut kuin liiketoimintaa koskevat) ovat ilmaisia
sekä lehdessä että www-sivuilla.
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Muiden yksityishenkilöiden
ilmoitukset:
Jäsentiedotteessa 10 €/kpl
www-sivuilla 10 €/kpl
Molemmissa 15 €
Seuran www-sivut, osoite:
www.suomenoboejafagottiseu
ra.net
Ylläpitäjän sähköpostiosoite:
webmaster@suomenoboejafa
gottiseura.net
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usiikkileirikesää eletään
vielä tätä kirjoittaessani. Ensimmäisellä kesän
leirilläni, perinteisellä Nuorison orkesterikurssilla Orivedellä elettiin
hautajaistunnelmissa. Leirin aloitustilaisuudessa ilmoitettiin, että
tämä on viimeinen NOK, ainakin
Orivedellä, opiston omistava Ahlmanin säätiö on päättänyt lopettaa
leirin taloudellisista syistä. Leirin
päätöstilaisuudessa runsaan viikon
kuluttua kuulimme, että leiri jatkuu
edelleen, nimettömänä pysyttelevän
yksityisen lahjoituksen turvaamana.
Maailma muuttuu, joskus nopeastikin.
Tuplaröörilaseilla katsottuna musiikkileirejä, tilanne leiriläisten suhteen on kaksijakoinen. Joillekin
leireille riittää oboen- ja fagotinsoittajia, toisaalla niistä on pulaa.
Kuvio on tuttu musiikkioppilaitosmaailmastakin, enkä omista viisasten kiveä, kuinka asia ratkaistaisiin.
Toivottavaa olisi ainakin se, että leirit hintatasoltaan pysyisivät kaikille
opiskelijoille mahdollisina.

tumissa, muttei ymmärtääkseni koko teosta. Nyt se kuullaan, pyrotekniikalla höystettynä ja mukana
esityksessä ovat trumpetit ja cornot autenttisilla barokki- ja luonnontorvilla. Miehemme Turussa
ovat laittaneet itsensä täysillä likoon
esityksen onnistumiseksi. Erityisesti lämmittää soitinseuratoiminnan kannalta sekä cornoklubin että
trumpettikillan aktiivinen ja innokas panos tapahtuman järjestämisessä. Soiton lomassa voimme vaihtaa ajatuksia seurojen toiminnoista.
Täältä ei kannata olla poissa.
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Seurassamme valmistaudutaan innolla syksyn suurspektaakkeliin Turussa isänpäivänä 13.11. Kyseessä
lienee Händelin Ilotulitusmusiikin
Suomen kantaesitys. Joitakin osia
on soitettu aiemmin seuran tapah-
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No jo oli
aikakin...

Päätoimittajalta

Can we Händel it?!

Miksi minä, miksei joku toinen?

267-vuotiaan teoksen
kantaesitys!

O
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sallistuin Sofsin vuosikokoukseen viime maaliskuussa ainoana hallituksen
ulkopuolisena jäsenenä. Hyvä tarjoilu ja seura houkutti. Olin myös
saanut mieheltäni luvan iltalomalle
saatesanoin: "kunhan et sitten suostu mihinkään!"
Miten voi rumpalimieheenkin mahtua moista viisautta. Pian huomasin, että Annika Leppälälle, mainiolle Röörin ex-toimittajalle, etsittiin
seuraajaa. Kaikkien läsnäolijoiden
päät kääntyivät minuun päin. Vaikka kuinka yritin pääkaupunkilaisittain väistää intensiivisiä katseita
niin... Olinhan paikalla ainoana hallituksen ulkopuolisena.
Ystäväni, oboisti Sanna N. kannusti: "Ei sinun tarvitse mitään itse kirjoittaa. Kunhan vain kokoat lehden."
Ahaa. Helppo homma siis. Olen
nyt raapustanut kasaan, muutamaa
juttua lukuun ottamatta, koko lehden. Sain kyllä useitakin lupauksia mielestäni oikein hyvistä ja mielenkiintoisista tarinoista - lämpimiä
terveisiä vaan eräällekin todella
mainiolle fagotistille (soittaa Tapiolassa, mies). Ehkä sitten seuraavasta numerosta saamme lukea hänen mietteitään vaikkapa Kuhmon
kamarimusiikista. Tähän numeroon
artikkeli ei olisi mahtunutkaan. Ei
siis hätää, Jaakko!!
No. Onhan minulla tietysti kokemustakin kirjoitusalalta: kävin ke-

sätöinä 80-luvulla oikolukemassa kotiseutuni maalaislehteä. Olen
onnistuneesti korjannut kylän toritapahtumassa esiintyneen flamengo-tanssiryhmän ilmoituksessa flamencoksi. Tosin näsäviisaana soitin
ja varmistin ensin kunnan kulttuurisihteeriltä, ettei kyseessä kuitenkaan ole joku "lintujen ja tanssijoiden performanssiesitys?" Ei ollut.
Oli vain lyöntivirhe.
Toiset oppivat virheistä. Taidelukion äidinkielen kymppini muuttui
iltalukion kirjoituksissa approbaturiksi. Kirjoitin annetun otsikon vierestä, esseen.
Toimitin pitkään myös SibeliusAkatemian ylioppilaskunnan Vartiotorvi-lehteä. Kiitoksena sain
erään suomalaissäveltäjän vihat niskaani. Lehdessä julkaistiin tuohon
aikaan erittäin julkeaa (nykyään ehkä suvaitsevaa) säveltäjäherroista (osin Intiassakin vaikuttaneista)
kertovaa sarjakuvaa, jota en siis edes
itse piirtänyt. Lähdesuoja kuitenkin
piti, ja toinen puolisko tästä säveltäjäparivaljakosta haukkui T-talon
kahvilassa koko lehden... Olin tästä kyllä pikkuisen otettukin. Sittemmin Vartiotorvea toimitti Akatemian nykyinen osastodekaani.
Tällä logiikalla olisi minunkin tullut edetä urallani. Olen edelleen
oboistina oopperalla, tämän kauden
enimmäkseen farmikomennuksella Tapiolassa, ja apulaisena Akatemialla.

Yhteishenki, päivän sana.
Ajelinkin sitten iloiseen itukkaan vanhan oboeopettajani Timon luo. Timppa on kouluttanut
Suomeen monta oboistia, useita ammattilaisiakin, kuten Hannu
Perttilän(HKO), Marja Talkan (Tapiola), Panu Sivosen(VKO), Antti Hartikaisen(SKO), ja niin eespäin.
Hyvästä yhteismeiningistä kertoo
myös Seidi Palosen raportti Lauttasaaren opetusviikonlopusta, joka
osoittautui todella positiiviseksi synergiatoiminnaksi.
Ja tulevana syksynä sataa tapahtumia lisää laariin: Akatemian
omien oboeoppilaiden aloitteesta
järjestetään heille yhteinen koulutusviikonloppu Kallio-Kuninkalassa,
ja myöhemmin syksyllä paukutellaan Sofsin Turun Ilotulitusta perään. Ihan mahtavaa!
Jotenkin olen aistivinani, että nykynuoriso on monella tapaa edellistä
fiksumpaa.
Rööri-lehteä julkaistaan jatkossa
harvemmin. On hyvä säästää seuran
varoja suoraan toimintaan eli yhteisiin tapahtumiin. Ja kolme paksua
lehteä on parempi kuin neljä lurua.
Kirjoittakaa. Lähettäkää ideoita.
Superkiitos vielä Annikalle useista
upeista Rööreistä, ja edelleen kiitos
taittaja-Paulalle!

Veera Pesu

E

nsi marraskuun sunnuntaina
13.11.-16 klo 16:00 Suomen
Oboe- ja fagottiseura järjestää yhdessä Turun Konservatorion,
Suomen Trumpettikillan sekä Suomen Käyrätorviklubin kanssa isänpäivän kunniaksi Ilotulituskonsertin
Turun Sigyn-salissa.

Täysihoitopaketti 1
(3-4 hengen hytti,
aamupala, illallinen,
lounas 2x)
Täysihoitopaketti 2
(1-2 hengen hytti,
aamupala, illallinen,
lounas 2x)
Ateriahinnat á:
lounas
illallinen
Bussi
(Hki-Tku-Hki)

P.S. Jos Pokémon Go ei enää koukuta, niin klikkaa itsesi Facebookin Oboeluokka-ryhmään. Koko kesän on siellä keskusteltu kiihkeästi Legere-rööreistä. Ehkä saamme noista muovihärpäkkeistä juttua näillekin sivuille. Kuka innostuisi :) ?
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60€

Kyseessä on G.F.Händelin Music
for the Royal Fireworks (Ilotulitusmusiikki) alkuperäisessä kokoonpanossaan, niin kuin se esitettiin Lontoossa vuonna 1749. Alkuperäiseen
kokoonpanoon kuului 24 oboeta,
12 fagottia, 9 luonnontrumpettia, 9
luonnontorvea sekä timpani ja pönttörumpuja. Suomessa teos kuullaan
tiettävästi ensimmäistä kertaa siten,
kuin se on alun perin tarkoitettu.
Lontoon ensiesitys oli kuulemma niin
suosittu, että se aiheutti Lontoon ensimmäisen liikenneruuhkan: paikalla
oli peräti 12.000 kuulijaa. Esitykseen

kuului luonnollisesti myös oikea ilotulitus, jossa tosin vahingoiltakaan
ei vältytty.
Me aiomme esittää tämän musiikin
mahdollisimman autenttisesti ilotulituksineen, mutta ilman vahinkoja.
Konsertin päättävän pääteoksen lisäksi kuulemme myös saman säveltäjän kirjoittamaa Vesimusiikkia.
Lisäksi kaikki kolme soitinseuraa –
Suomen Oboe-ja fagottiseura, Suomen Trumpettikilta ja Suomen Käyrätorviklubi – esittäytyvät erikseen
omilla numeroillaan.
Lämpimästi tervetuloa kaikki n. PT
2/3-tasoiset, 14 vuotta täyttäneet
sekä pidemmällä olevat oboistit ja
fagotistit soittamaan Ilotulitusta
Aurajoen rantamilla -konserttiin!
Tehdään yhdessä ikimuistoinen
isänpäivä!

Alustava aikataulu Turussa:
75€

12€
20€
10€

Lauantaina harjoitukset klo 12-14 ja 15-18
Sunnuntaina harjoitus klo 12-14 ja konsertti klo 16
Helsingistä bussikuljetus, lähtö Kiasmalta lauantaina 12.11. klo 9:30,
paluu samaan paikkaan sunnuntain konsertin jälkeen noin klo 20:30.
Majoitus Sigyn-salin lähellä sijaitsevassa Bore-laivassa.
Ilmoittautumiset 15.9. mennessä sähköpostilla osoitteeseen
sihteeri@suomenoboejafagottiseura.net
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Tunnelmia Lauttasaaresta 15.-16.5.2016

Oboistien kevättapahtuma

P

Hertta ja Anna-Kaisa

Pääkaupunkiseudun oboeopettajat viettivät toukokuun puolessa välissä innostavan ja
kiinnostavan viikonlopun Lauttasaaren musiikkiopistolla. Lauttasaaren oboeopettaja
Soineli Suomela oli organisoinut tapahtuman, jossa eri musiikkiopistojen oboeopettajat tapasivat, opettivat toistensa oppilaita ja jakoivat tietämystään ja omia ideoitaan.
Olimme kaikki - opettajat, oppilaat ja perheet - innokkaina mukana.
6

L

auttasaaren musiikkiopiston tilat ja salit olivat juuri sopivat kodikkaalle kokoontumisellemme. Soineli oli
laatinut aikataulun, joka tarjosi väljyyttä tauoille ja ajatusten vaihdolle. Ihana Kati kansliasta muonitti
meidät koko viikonlopun ajan. Virva Garam oli kannustava pianistimme sunnuntaina vanhempien oppilaiden oppitunneilla ja konsertissa.
Pieniä sairaustapauksia saatiin sijaistettua, esim. Antti Hartikainen

lupautui sijaisopettajaksi kuuntelijan paikaltaan. Yleisöä oli mukavasti
molempina päivinä: muutamat kollegat seurasivat tunteja, samoin pari opiskelijaa. Loppukonsertissa oli
tietenkin sali täynnä, kun perheet
saapuivat kuulemaan sunnuntain
oppilaiden matineaa.
Lauantaina oli nuorempien oboeoppilaiden päivä. Silloin eri opettajat
tarjosivat monipuolisen katsauksen
oboen alkeisopetukseen. Aila Hettula säesti pianolla, aina kun tarvit-

tiin. Sain itse muutaman loistavan
vinkin ja idean ja olen jo käyttänyt
Saara Sallnerin ”linnanneito-muumi” -ajatusta parin pikkuoppilaan
kanssa. Yllättävän rohkeasti ja joustavasti pienetkin oppilaat osasivat
suhtautua itselleen vieraan opettajan neuvoihin ja tempauksiin. Jokaisella 45 minuutin oppitunnilla huomasi edistymistä, ja sekä oppilas että
opettaja olivat yhtä iloisia.
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äivän päätteeksi kaksi Sibelius-Akatemian oboeopiskelijaa ohjasi nuorten oboistien
yhteissoittoa. Heillä oli hyvä ja johdonmukainen työsuunnitelma, jonka tuloksena kaksiääninen teos soi
komeasti lauantai-iltana. Sunnuntaina soittivat jo pidemmälle edistyneet oppilaat. Oppitunneilla saatiin
mm. vinkkejä erilaisista alkuverryttelytavoista. Oli hienoa seurata kollegoiden työskentelyä, kun he valmensivat oppilaita soittamaan ja
tulkitsemaan jo aivan ”oikeita” teoksia. Erityisesti olin ihastunut Poulencin Sonaatin kehitysprosessiin.
Soineli oli inspiroiva opettaja. Kaikki oppilaat olivat tietenkin omien opettajiensa kanssa jo varsin hyvin harjoitelleet omat kappaleensa,
ja siksi tällaisen lyhyen oppitunnin
aikana pystyi työstämään teoksia
ja tulkintaa. Loppukonsertissa oppilaat pystyivät toteuttamaan päivän oppitunnilla saamiaan ohjeita.
Lauttasaaren musiikkiopiston rehtori Liisa Stjernberg toivotti tervetulleeksi konserttiin ja lopuksi kukitti esiintyjät.

Lauttasaaressa musisoivat mm.
Karoliina, Oscar, Lukas, Leena,
William ja Saimi.

2❘ 2016 ❘

Seuraavien viikkojen soittotunneilla keskustelin omien oppilaideni
kanssa kokemuksistamme. Olin ylpeä siitä, miten joustavia ja valmiita he olivat olleet noudattamaan uuden opettajan ohjeita. Se oli selvästi
herättänyt ajatuksia, joten saimme
hyviä pohdintoja yleensä oboensoitosta ja musiikista. Oppilaistani oli
ollut mielenkiintoista seurata itselleen vieraiden ikätovereiden soittotunteja. Samoin minusta oli mielenkiintoista päästä seuraamaan
kollegoideni pitämiä soittotunteja. Meillä kaikilla on erilainen tapa lähestyä tilannetta ja oppilasta, jakaa oppitunnin aika ja ratkoa
ongelmia. Ja kaikki nämä erilaiset
tavat ovat yhtä hyviä! Omaan opetustyökalupakkiini tuli paljon hyvää
uutta sisältöä, ja syksyllä lukuvuoden alkaessa aion lukea innokkaasti
muistiinpanojani.

Konserttiohjelma 15.5.
G.F. Händel: Rondo

(Espoon musiikki-

Aida Worku

opisto)

(Musiikkiopisto

D. Cimarosa Konsert-

Juvenalia)

to oboelle ja pianolle
C-duuri

G. F. Händel Sonaatti

I introduzione

oboelle ja pianolle

II allegro

B-duuri

Iiris Särkilahti

II grave

(Lohjan musiikki-

I andante

opisto)

Anni Mäenpää
(Keski-Helsingin

F. Poulenc Sonaatti

mus. opisto)

oboelle ja pianolle
I élégie

G. Ph. Telemann

Ilari Jokinen

Sonaatti oboelle ja

(Musiikkiopisto

pianolle a-molli

Juvenalia)

I andante siciliana
Leo Huttunen

Teksti ja kuvat
Seidi Palonen
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Katselmuskonsertti 2016

Hmm...

Suomen oboe-ja fagottiseura kutsui kaikki innokkaat
nuoret oboistit ja fagotistit soittamaan ja esittäytymään Sibelius-Akatemian Wegelius-saliin 19.3.2016.
Nuorisoa saapui Helsinkiin ympäri Suomea, kaukaisimpana 8 -vuotias
oboisti Àda Forsell aina Lappeenrannasta asti.
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Yhteiskuva nuorista taiteilijoista, jotka kaikki palkittiin pienin stipendein. Kuva: Juha-Matti Martikainent
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Kevätkonsertissa esiintyivät seuraavat reippaat
ja sanavalmiit...

Fa
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tit

Saan soittaa
mahtavaa
musiikkia!

Soitan teille
Hindemithin
sonaatin.
Oboensoitto on
kivaa, koska se
tarjoaa aina uusia
haasteita.

TRIO

Joona Ruusula

Ida Komppa

Aida Worku

Mun rööri hajosi!

Orkesterisoitto
on mukavaa.

Röörinveisto on

Eelis Pesonen

erittäin kivaa!

Jesper Pitkäkangas

Hilla Mäkinen

Jos
rööre röörejä ei t
jä
ee
on mu tuu. Lempir – ei
uten k
uokan
la
i
kyyne rinetistin
leet.

(Draamasta
huolimatta esitys
meni loistavasti,
kiitos Sole-ope!!)

Minun
lempiruokaani
on spagetti!!
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Fagotti
on hyvän
mielen
soitin.

Julia Junttila

Ada Forsell

Joni Friman, Samuel Hammer
& Hans Svachina

Ukko Pietilä
Kerttu Gröhn

Kantaesitän Riddelin
laulurunoelman, tällä kertaa
d'amorella.

Kesällä menen
mökille!

Vilma Nummi
Ilari Jokinen

Aaro Martikainen

Harrastan myös
foninsoittoa.
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Tsaikkari on
lempisäveltäjäni

Pirjo Leppänen
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Haastattelussa Timo Lehtonen

Soiton iloa Itä-Suomessa

"Parhaat pantterit tulevat Lappeenrannasta."

K
12

aunis Saimaa kimmeltää
tien varrella matkatessani
Joutsenon opistolle. Perillä huomaan, ettei mikään ole muuttunut; opiston pihapiiri on kuin
80-luvulla täällä leireillessäni, ja jokseenkin muuttumaton on Timo Lehtonenkin, jota olen tulossa tapaamaan.
Opistolla on meneillään perinteikäs
puhallinmusiikkikurssi, jossa Timo
toimii oboeopettajana - aina vuodesta "kahdeksankymmentä jotain".
No, kukapa meistä vuosia enää laskisikaan.
On hienoa, että Lappeenrannan hyväksi havaitut oboeopit jaetaan täälläkin eteenpäin, ja kaikilla asian
harrastajilla on mahdollisuus saada osansa tämän iloisen karjalaisen
oboepedagogin lämmöstä ja hauskuudesta. Leirillä kuuluu olevan viisi oppilasta, joista osa on Timolle
entuudestaan tuttuja.

"Omien 14 oppilaani kanssa saan
taistella koko talven, että on ihan
mukava tavata kesäisin muidenkin
oppilaita."
Musiikkileirit ovat nykyään aika kalliita. Mietimme onko raha ja
perheiden toimeentulo merkittävässä asemassa lasten musiikkiharrastusten toteutumisessa. Timo toimii
myös vararehtorina Lappeenrannan
musiikkiopistossa, ja tapaa työssään
muitakin kuin oboistiperheitä, joKuk

a?

Timo Lehtonen

• Ikä 57
• Lappeenrannan musiikkiopiston vararehtori ja
oboensoiton opettaja
• Sai keväällä 2016 Pro
Musica Säätiön apurahan
pedagogiseen työhön

ten hänellä on varmasti hyvä tuntuma asiaan.
"Raha ei ole suurin ongelma, vaan
nuorten liiallinen harrastaminen ja
nopea palkinnon toive. Luulo soittamaan oppimisesta on joillakin liian toiveikasta. Todellinen palkinto, eli se, että oikeasti osaa jotain, on
vuosien päässä. Sinne on vain yksi tie, joka pitää kulkea. Ei ole oikotietä - on vaan työtä. Nämä ovat
asioita, joita tulisi istuttaa oppilaaseen ja hänen vanhempiinsa niin, että kasvualusta on turvattu."
Timo pitää musiikkileirejä hyvänä
vanhana keinona saada oppeja myös
toisilta opettajilta - kaikille tutuista
asioista, mutta hieman eri sanoin.
"Soiton ongelmat ovat samoja, tulee oppilas mistä päin Suomea vaan.
Puhaltaminen, kestävyys, rööri, hengitys ja tuki - niissä riittää työsarkaa.
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Timo antoi viime hetken vinkit oppilaalleen Ádalle Sofsin konsertissa Helsingissä 19.3.
Pianoa soitti Ann-Christin Forsell-Kirvesmies.

"Kuulin maaliskuussa seuran kevätkonsertissa nuoria oboisteja. Tämä
kokemus vahvisti kuvaani oboensoiton keskeisistä asioista, jotka ovat
hyvin henkilökohtaisia - kroppa kun
on jokaisella omansa. Nuoret kasvavat ja kehittyvät eri tahtiin, eli on
turha noudattaa yhtä sapluunaa ja
vaatia kaikilta samoja asioita. Yksi
tärkeä asia soittamisessa on yrittää
kannustaa oppilasta nauttimaan sen
hetkisestä taidosta, jonka hän omaa
juuri sillä hetkellä. Näin nuori pysyy
harrastuksen parissa mahdollisista
vastoinkäymisistäkin huolimatta."
Timo arvostaa seuran aktiivista
nuorisotoimintaa, koska "nuorissa

2❘ 2016 ❘

on kuitenkin tulevaisuus." Kevään
konserttia hän pitää hauskana ideana, jota voisi jatkossa kehitellä.
"Konsertin esitykset olivat hyviä!
Olisin kuitenkin kaivannut aikaa
palautteelle, jonka "raati" olisi antanut ainakin niille soittajille, jotka olisivat sitä kaivanneet. Nuori
jäi hieman ulkopuoliseksi; oli vain

“Yksi tärkeä asia
soittamisessa on
yrittää kannustaa
oppilasta nauttimaan
sen hetkisestä
taidosta, jonka hän
omaa juuri sillä
hetkellä.”

soitto, joka sinänsa oli tietysti asian
ydin. Päivä harjoituksineen ja konsertteineen oli myös monelle kauempaa tulleelle turhan pitkä."
Seuran rooli suomalaisen oboeja fagottinuorison kasvattamisessa
on vahvistunut vuosi vuodelta. Viime syksyn koko viikonlopun kestänyt juhlatapahtuma Tampereella oli
nuoria soittajan alkuja täynnä.
Tulevan syksyn Sofsin tapahtuma,
"Turun ilotulitus" suunnataan hieman vanhemmille, yli 14-vuotiaille,
mikä on aiheuttanut jo mielipahaa
kaikkein pienimmissä rööristeissä.
On siis hieno tilanne, että innokkaita riittää!
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Haastattelussa Timo Lehtonen

T I MON

A
B
C

Ps

st!
Hienon yhteiskuvan SOFS kevätkonsertista näppäsi
ammattilainen Juha-Matti Martikainen, jonka poika
Aaro oli mukana soittamassa fagottia.

A. Ei ole oikotietä - on vain työtä.
B. Soittava nuori on lahja, ja niitä me tarvitsemme.
C. Saamme nuoren pysymään harrastuksen parissa,
vastoinkäymisistä huolimatta.

SOFS sai Juha-Matilta lahjaksi todella hienon kuvakirjan seuran viimesyksyisestä juhlatapahtumasta
Tampereella. Jos haluat tilata kirjan itsellesi niin laita
viestiä, sillä voimme tilata Juha-Matilta kirjoja lisää.
Kiitos J-M!

Yhteissoitto onkin osoittautunut
jälleen kerran ensiarvoisen tärkeäksi innoittajaksi. Lappeenrannassakin toimii talvisin neljä puhallinorkesteria, joissa Timon 14 oppilasta
soittavat mukana. Timo kertoo, että
hänellä on ollut aiemmin jopa yli 20
oppilasta. Apulaisrehtorin työn lisäksi opetusmäärä oli kuitenkin liian suuri, ja niin sitä vähennettiin.
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Seuran nuorisotyö on yhdistystoimintaa, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Viime vuonna, juhlavuotensa kunniaksi, seura sai
toimintaansa tavanomaista enemmän avustuksia eri tahoilta. Sibelius-Akatemiakin sai keväällä
huomattavan avustuksen Suomen
Kulttuurirahastolta oman nuorisokoulutuksensa kehittämiseen.
Mitkä ovat ne asiat, jotka kipeiten
tarvitsisivat huomiota ja rahallista satsausta?
"On hienoa, että on saatu paljon rahaa... Soittamaan ei opi rahalla vaan
rakkaudella. Mutta jos yksi asia tulisi mainita, niin ehkä ostaisin nuorille kunnon soittimia."
Palataan takaisin itse asiaan, eli
oboensoittoon. Kun nuori aloit-

taa harrastuksen?
"Rööri kaikki kaikessa. Sen täytyy
olla toimiva, se ei saa ahdistaa ja sinne on mentävä ilmaa."
Olisiko jotain erityistä ääniharjoitusta, jo ihan vasta-alkajille?
"Ei yhdeksänvuotias soita pitkiä ääniä. G, a, h, ja c-ääniä soitetaan eri
tavoilla niin, että se on kivaa."
"Ensimmäiselle tunnille tulevat vanhemmat aina mukaan. Heille kerrotaan rehellisesti, mistä on kyse, eli
tuloksia ei tarvitse odotella kovin
pian. Vanhempien kiinnostus oppilaan harrastukseen pitäisi olla aktiivista; ainakin harjoittelusta tulisi
muistuttaa, ja joidenkin vanhempien kannattaisi kastella röörikin lapselle valmiiksi.
Osa lasten vanhemmista tulee rööritunneillekin mukaan harjoittelemaan tätä jaloa veistotaitoa (etenkin
kuulemma äidit, toim. huom.).
"Vanhemmat eivät nykyään oikein
sisäistä klassista musiikkia, sitä ei
kuunnella kotona eikä harrasteta aktiivisesti. Mutta lasta kannattaisi kuitenkin pitää harrastuksessa mukana, sillä monet kiittelevät
aikuisiällä vanhempiaan siitä kannustuksesta, jota ovat heiltä saaneet.
Pitkäjänteinen työnteko ja esiinty-

miskokemusten saaminen ovat nuorille jo arvokkaita asioita, vaikkei
ammattiin tähtäisikään.
"On myös hyödyllistä tehdä muutakin kuin näprätä kännykkää; jos
unohtaa puhelimen hetkeksi, niin
saattaa kohdata ihan aidosti muita soittavia nuoria, vaikkapa orkesterissa."
Harjoittele oikealla tavalla eli...?
Timo löytää kännykästään kuvan,
jossa on jokaiselle soittavalle sopiva
huoneentaulu, ei tosin Timon tekemä.

Ostetaan/Myydään
Myydään Schreiber-merkkinen fagotti
Ollut aikoinaan ammattilaiskäytössä (mallinumero 07505).
Pitkän soittotauon vuoksi perushuollon tarpeessa (annettu huoltoarvio 500€), muuten hyväkuntoinen.
Myydään alkuperäisessä kotelossaan.
Tee tarjous!

Myydään Buffet Crampon Orfeo -oboe
(Green Line)
Erinomaisessa kunnossa kullatulla koneistolla.
Hintapyyntö 7700 euroa

Takuya Takashima
korkeasaari@gmail.com
040 833 5994

Lilli Earl
lilli@earl.fi
040 515 7654

Jäseneksi?
15
Seuramme jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä sihteeriimme sihteeri@suomenoboejafagottiseura.net.
Muista mainita viestissä jäseneksi liittyvän nimi, soitin sekä jäsenmaksuluokka.

Mutta aloittelijalle, kiteytetysti:
- Soita 10-15 min kahdesti päivässä.
-Puhalla rennosti, määrätietoisesti
ja oikein.
-Elä soita liian vaikeita kuvioita.
-Muista tehdä kaikki aina rytmissä, sillä se on musiikin tärkein elementti.
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Jäsenmaksut vuonna 2016:
•
•
•
•
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Varsinainen jäsen 25 € / kalenterivuosi
Opiskelijajäsen (muutkin kuin musiikinopiskelijat) 15 € / kalenterivuosi
Nuorisojäsen (alle 16 v.) ILMAINEN!
Yhteisöjen jäsenmaksu on 70 € / kalenterivuosi, joka oikeuttaa 50%:n
alennukseen ilmoitushinnoista seuran jäsentiedotteessa.

Puukkomestari Liukko

S

avonlinnalaisen omakotitalon
olohuoneen lattialle on kerätty kasseihin kuivamuonaa tulevaa kalastusmatkaa varten. Arto
Liukko on lähdössä nyt jo aikuisten
poikiensa kanssa jokakesäiselle kalareissulle Pohjois-Norjaan. Perillä
heitä odottaa vuokramökki ja kalaisat vedet, joista saaliina nousee rautua, taimenta, tammukkaa - kaloja, joista monet meistä saavat vain
haaveilla markettien kylmäaltaiden
vakuumikirjolohia käännellessään.
Omavarainen tämä perhe on myös
marjojen suhteen, tai ainakin muistan kerran osuneeni talon pihaan samaan aikaan kun Liukon perhe tuli metsästä, farmariauton takakontti
täynnä mustikkaa (muistaakseni
kahdeksan ämpärillistä). Arton ja
hänen vaimonsa Raunin suut ja käsivarret olivat aivan mustikassa pitkän metsäretkipäivän päätteeksi.
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Mutta hetkinen - nyt kirjoitankin
juttua siis Rööri-lehteen, enkä retkeilymagazineen.
1981 Säämingin seurakunnan
kanttorina aloittanut Arto innosti tyttärensä Jaanan aloittamaan
oboensoittoharrastuksen 80-luvulla.
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Oboisti Keijo Aho kävi Joensuusta
Savonlinnassa opettamassa Jaanaa,
ja kyseli isä Artolta tuntisiko hän
jonkun kyläsepän, joka osaisi tehdä veitsiä mittatilauksina. Arto otti
yhteyttä seppä Leo Lappalaiseen, joka valmistikin muutamia rööriveitsiversioita Keijolle. Arto hieman
paranteli Leon työn tuloksia esim.
kiillottamalla veitsiä, ja näin kiinnostus varsinaiseen sepäntyöhönkin
heräsi.

Arto sai Leolta väritaulukon teräksen lämpötiloista. Hän hommasi
nestekaasuahjon ja alasimen, ja valmisti omaan autotalliinsa rakentamassaan pajassa ensimmäiset rööriveitset 80-luvun loppupuolella.
Keijo Aho kirjoitti aiheesta artikkelin Oboe-ja fagottiseuran lehteen,
ja Arto saikin jo tuolloin ensimmäiset veitsitilauksensa.
90-luvulla Arto aloitti korupuukkojen valmistuksen esikuvina vanha

kauhavalainen korupuukko ja Rautalammin puukko. Suomeen perustettiin samoihin aikoihin puukkoseura, koska tämäkin käsityöperinne
oli nosteessa, ja harrastajamäärät
huikeassa kasvussa. Seura järjesti myös kilpailuja, missä sekä Artolle että myöhemmin hänen pojalleen
Jarille tuli runsaasti menestystä.
1996 valmistui kotipihalle hieno
paja. Poika Jari alkoi pyöriä uudella pajalla päivittäin, ja voitti ensimmäiset palkinnot Fiskarsin korupuukkokilpailuissa, ensin nuorten
sarjassa, ja seuraavana vuonna aikuisten kisassa.
Edelleenkin Liukot valmistavat korupuukkoja tilauksesta, tai ainakin
kun omilta töiltään ehtivät.
Rööriveitsien malli sekä tupet ovat
muuttuneet vuosien aikana. Nykyinen malli on ihan ensimmäisiin versioihin nähden rakenteellisesti yksinkertaisempi ja tuppi ns. lukitseva
tuppi. Metalli on hiiliterästä ja se on
kohtalaisen helppo teroittaa. Lukittuvat tupet Arto ompeluttaa suutarilla.
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Puukkomestarin pajassa
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A

rtolla on suunnitelmanaan
kehitellä myös toisenlaista
mallia. Veitsi muistuttaisi
suosittua Andoa, ja siinä käytettäisiin nykyaikaisia huipputeräksiä.

"Pääasia on, että
rööriveitsi pysyy
terävänä."

Jokaisella rööristillä kannattaisi olla teroitukseen kivet: kovuudeltaan
1000 karkeampaan työskentelyyn ja
4000 viimeistelyyn. Jos haluaa, niin
terän kierteenpoistoon kannattaa
käyttää nahkavyötä ( ja mahdollisesti myös vahaa). Veitset ovat aina erilaisia ja teroittuvat hiukan eri tavoin.

Terästä löytyy monenlaista. Arto
kertoo nähneensä japanilaisen teräsvalmistajan esityksen, jossa veitsellä ensin hakattiin kovaa bambua,
ja sen jälkeen leikattiin aivan seitinohutta paperia, metallin ollenkaan
tylsymättä. Materiaaleissa löytyy uskomattomia kovuuksia, ja nykyään
esimerkiksi metsästäjien nylkypuukot ovat todella kestäviä.
Arto on rööriveitsien lisäksi huoltanut höylien teriä sekä valmistanut
kopioita formuista. Viime syksynä
hän piti Sibelius-Akatemian opiskelijoille veitsenteroituskurssin.

Korupuukkojen esikuvina ovat toimineet vanha kauhavalainen korupuukko sekä Rautalammin puukko.
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KAAPPITARKASTUS

T ällä kertaa
tarkastuksen
kohteena on
Soineli Suomelan
kaappi.
Kenenköhän on tarkastettavana
ensi kerralla – ehkäpä sinun?!?!
Esittele itsesi ja mitä teet ammatiksesi
Nimeni on Soineli Suomela. Soitan työkseni oboeta sekä englannintorvea ns. freelancerinä, eli siellä sun
täällä ja toimin oboensoitonopettajana Lauttasaaren musiikkiopistossa Helsingissä sekä Espoon musiikkiopistossa. Asustelen Helsingissä
Kalliossa, mutta olen lähtöisin Raumalta. Tämä haaste tuli hassusti minulle (Kiitos Leksalle Tampereelle!),
vaikka olen ymmärtänyt, että juttusarja koskee enemmänkin muusikkoja, joilla on vakituinen paikka jossain Suomen orkesterissa. Olenhan
noissa orkestereissa istunut ja soittanut, mutta en vakituisesti vielä...
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Miten päädyit soittamaan oboeta?
Kävin Raumalla lapsena 9-vuotiaana kuuntelemassa yhtä konserttia isäni kanssa, jossa esiintyi nainen
orkesterin solistina oboen kanssa.
Vaikutuin esityksestä ja kiinnostuin
soittimesta. Kysyin isältäni, mikä
soitin oli ja pian halusinkin aloittaa soittamaan oboeta. Myöhemmin
selvisi, että tuolloin solistina soittanut nainen oli ollut Marja Talka ja
noin 15-vuotias!

!

t
Pss

Seuraavassa numerossa/
in the next issue!

Myyntinäyttely jälleen Suomessa!
Hotelli Crown Plaza, Helsinki
3.12.2016 klo 10-18
4.12.2016 klo 10-14:30

Soinelin
kaapissa
piileskelee
tonttuja?

Miten päädyit nykyiseen työpaikkaasi?
Jos puhutaan ns. vakipaikasta, niin
opetustyöhön tmusiikkiopistoihin
päädyin 2007, kun minua kyseltiin
ensin sijaistamaan. Lopulta paikka
vapautui ja sain ”oman oboeluokan”.
Olen aina pitänyt opettamisesta. Pidän itseäni kuitenkin siedettävänä opettajana vain, jos pidän itseni myös aktiivisessa soittokunnossa
muusikkona, oboistina. Tällöin voin
sanoa, että tiedän mitä/mistä opetan.
Mitä musiikkia soitat mieluiten
töissä?
Rakastan orkesterissa soittamisesta! Siellä pidän hyvin erityyppisestä musiikista, niin nykymusiikista
kuin romanttisestakin, kunhan se on
hyvin sävelletty. Barokkia rakastan
myös ja kamarimusiikkia, ja onhan
soolotkin aika kivoja soittaa...

Mikä on parasta työssäsi?
Tähän on lyhyt ja ytimekäs vastaus.
Monipuolisuus sekä kanssaihmiset.
Esittele pukukaappisi sisältö.
Tämä on siis kotini vaatekaappi, josta löytyy kyllä myös mm. liinavaatteita. Täällä säilytän kaikki henkarissa roikkuvat vaatteeni, mm. pitkät
esiintymismekkoni.
Mikä on omituisin asia mitä olet
pukukaapissasi säilyttänyt?
Ei täällä mitään kauhean raflaavaa
ole tai ole ollut. Joulukoristeita ja
joulutonttu ne ”erikoisimmat”.
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Haasta yksi orkesterifagotisti seuraavaan kaappitarkastukseen.
Laitetaan haaste pääkaupunkiseudulta ulospäin ja vaikkapa Lappeenrantaan! Kuka siellä on nykyään fagotisti? Tuleepa näin tutuksi!

Kauttamme mm. Helin- ja Howarth-oboet
sekä oboetarvikkeet.
Puhallinkorjaamomme palvelee ammattitaidolla myös oboisteja!
www.woodwinds.fi

We are happy to announce that in the upcoming issues of Rööri there will
be a new blog in English by bassoonist Bridget Allaire-Mäki. Stay tuned!
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Konserttikalenteri
16/9/2016
Turun filharmoninen orkesteri

Romeo & Julia
Christian Vasquez
Takuya Takashima, oboe
Dmitri Šostakovitš: Festive Overture
op. 96
Richard Strauss: Oboekonsertto
D-duuri
Sergei Prokofjev: Osia baletista
Romeo ja Julia op. 64
Liput: 21,00 / 16,00 / 9,00

18/9/2016

Turun filharmoninen orkesteri
Lasten musiikkisalonki
Lastenkonsertti
Niamh McKenna, huilu
Satu Ala, oboe
Olli Leppäniemi, klarinetti
Arvid Larsson, fagotti
Annu Salminen, käyrätorvi
Mikael Kemppainen, piano
Mika Kujala, kertoja
Francis Poulenc: Allegro Vivace
teoksesta sekstetto op. 100
Paul Patterson: Punahilkka op. 73f
Liput: 9 €

21/9/2016

Pori Sinfonietta
22

In Memoriam
Jutta Seppinen
Ion Buinovschi, viulu
Saara Kemppi, oboe
J.S. Bach/sov. J-P. Lehto:
Ricercar a 3 BWV 1079
Lotta Wennäkoski: Verdigris,
ensi kertaa Suomessa, 11'
J.S. Bach: Konsertto oboelle ja
viululle d-molli BWV 1060, 16'
Aaron Jay Kernis: Sarabanda in
Memoriam (2004), 16'
J.S. Bach/J-P. Lehto: Ricercar a 6
BWV 1079

16.9.-11.12.2016

2/10/2016

6/10/2016

2/11/2016

Heprealainen alkusoitto
Pekko Pulakka & Nobu Takizawa,
viulu
Jasmine Beams, alttoviulu
Larimatti Punelpuro, sello
Iikka Järvi, kontrabasso
Jun Saotome, oboe
Olli Leppäniemi, klarinetti
Mikael Kemppainen, piano
Sergei Prokofjev: Kvintetto g-molli
op. 39
Sergei Prokofjev: Alkusoitto
heprealaisista teemoista op. 34
Edouard Destenay: Trio oboelle,
klarinetille ja pianolle op. 27
Paul Hindemith: Kahdeksan
kappaletta op. 44 nro 3
Liput: 21/16/9 €

Tanssin pyörteissä
Jurjen Hempel
Matti Raijas, trumpetti
Lauri Mykrä, fagotti
Paul Hindemith: Kammermusik I
op. 24, nro 1 (1921), 16’
Paul Hindemith: Konsertto trumpetille, fagotille ja jousille (1949), 17’
Igor Stravinsky: Danses concertantes
(1942), 20’
Igor Stravinsky: Sarja nro 1 pienelle
orkesterille (1921), 7’
Igor Stravinsky: Sarja nro 2 pienelle
orkesterille (1921), 5’
Liput: 23,50/21,50/9,50 €

Englund 100 vuotta!
Einar Englund: Puhallinkvintetto, 30’
Einar Englund:
Divertimento upsaliensis, 12’
Einar Englund: Jousikvartetto nro I,
24/11/2016
18,25’
Seinäjoen kaupunginorkesteri
Liput: 15/12 €
Sonja Fräki -tohtori taituroi
Sonja Fräki, piano
Wolfgang Amadeus Mozart:
24/11/2016
Kvintetto pianolle ja puhaltimille, 25’
Kuopion Kaupunginorkesteri
Robert Schumann: Pianokvintetto,
Sinfoniasarja VII
31’
Miguel Romea
Wolfgang Amadeus Mozart: AndanDimas Ruiz Santos, oboe
te C, KV 315 huilulle ja pianolle, 7,26'
Antón García Abril: Canziones
FiBO Players:
e Danzas para Dulcinea, 18'
Bohuslav Martinů: Konsertto oboelle Minna Nyberg, sopraano ja barokkigestiikka
ja orkesterille, 16'
Xavier Montsalvatge: Sortilegis-alku- Jani Sunnarborg, fagotti ja barokkitanssi
soitto, 8'
Anthony Marini, viulu
Manuel de Falla: El Amor Brujo, 24'
Liput: 31€ permanto / 26€ parvet, elä- Louna Hosia, sello
keläiset ja ryhmät väh. 20 hlöä / 11€ Petteri Pitko, cembalo
lapset, koululaiset, opiskelijat, varus- Clérambault, Campra, Lully,
Couperin, De la Barre, Händel,
miehet ja työttömät
Corelli
Liput: 15/12 €

Turun filharmoninen orkesteri

5/10/2016

Tampere Filharmonia

Fagotti ja arabialaisia tarinoita,
Hämeenlinna
Santtu-Matias Rouvali
Emily Hultmark, fagotti
Franz Schubert (sov. Theo Verbey):
Andante pianosonaatista nro 13 Aduuri D664, 4’
Wolfgang Amadeus Mozart: Fagottikonsertto B-duuri KV 186e, 18’
Nikolai Rimski-Korsakov:
Šeherazade op. 35, 47’
Liput: 32/28/15/15 €
(Lippupalvelu perii palvelumaksun)
Tuotanto:
Sibelius Celebrations

Joensuun kaupunginorkesteri

7/10/2016

Helsingin kaupunginorkesteri
Bruckner IV
Karl-Heinz Steffens
Cristina Gómez Godoy, oboe
Wolfgang Amadeus Mozart:
Oboekonsertto C-duuri
Anton Bruckner: Sinfonia nro 4
"Romanttinen"

Seinäjoen kaupunginorkesteri

24/11/2016

2/11/2016

Lapin kamariorkesteri

Lappeenrannan
kaupunginorkesteri

Vuonojen rinteiltä
Kolbjörn Holthe
Santeri Kaksonen, oboe
Edvard Grieg: Holbergin ajoilta
op. 40, 20'
Richard Strauss: Oboekonsertto, 23'
Arne Nordheim: Nachruf, 8'
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia
nro 40 g-molli KV 550, 26'
Liput: 24 € / 18 €

Kamarisinfoniakonsertti IV
"Levyn julkistaminen ja Beethovenia"
John Storgårds
Katrine Gislinge, piano
Wolfgang Amadeus Mozart: Pianokonsertto nro 21 C-duuri KV 467
"Elvira Madigan"

Kalevi Aho: Puhallinkvintetto nro 2
Bent Sørensen: Mignon-Papillons,
ensi kertaa Suomessa
Ludwig van Beethoven: Sinfonia
nro 1 C-duuri op. 2
Liput: 20/17/9 €

8/12/2016

Pori Sinfonietta

Made in Finland
Erkki Lasonpalo
Otto Virtanen, fagotti
Jean Sibelius: Cassazione, 13'
Juha Leinonen: Fagottikonsertto
Symchron, 30'
Einar Englund: Sinfonia nro 4

24/11/2016

Kuopion Kaupunginorkesteri

Sinfoniasarja VII
Miguel Romea
Dimas Ruiz Santos, oboe
Antón García Abril: Canziones e Danzas para Dulcinea, 18'
Bohuslav Martinů: Konsertto oboelle
ja orkesterille, 16'
Xavier Montsalvatge: Sortilegis-alkusoitto, 8'
Manuel de Falla: El Amor Brujo, 24'
Liput: 31 € permanto / 26 € parvet,
eläkeläiset ja ryhmät väh. 20 hlöä / 11
€ lapset, koululaiset, opiskelijat, varusmiehet ja työttömät

11/12/2016

Radion sinfoniaorkesteri

Kamarimusiikkikonsertti 4
The Art of Woodwind
Yuki Koyama, taiteellinen suunnittelu
ja huilu
Jorma Valjakka, oboe
Christoffer Sundqvist, klarinetti
Giuseppe Gentile, klarinetti
Otto Virtanen, fagotti
Jukka Harju, käyrätorvi
Otto Virtanen: Mouvements
dansants de Saint Stéphane
Jean Françaix: Puupuhallinkvintetto
nro 1
Jacques Ibert: Trois piéces bréves
Leoš Janáček: Mládí
Liput: 8–9,50 €

Tarkemmat tiedot http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/konserttikalenteri/
Huom. Useista konserteista järjestetään uusinta toisena päivänä.
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"Niinhän se on,

että jokaista maailmassa

Joku toinen voi pitää omituisena

Silloin kannattaa liittyä kerhoon tähän
Meitä ei olekaan aivan vähän!"
suomenoboejafagottiseura.net

Did you know?
Our international friends are welcome to join our society, too!
See more: suomenoboejafagottiseura.net/in-english

