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T

urun tapahtumasta jäi
meille monelle, ah niiiin
paljon hauskoja muistoja!
Kuinka nuoret ja vanhat,
tutut tai vielä tuntemattomat, kaikki
me, sulassa sovussa ja vähillä harjoituksilla, ylsimme iloisesti taiteelliseen voittoon. Jälleen kerran. Vähillä
kommelluksilla.
Mietin, miten paljon tästä ihanasta musiikkiharrastuksesta sosiaalisine koukeroineen onkaan hyötyä
meille kaikille, ja etenkin nuorille. Yhteismusisoinnissa pääsee hiomaan soittotaitojensa lisäksi vaikkapa esiintymistä, kommunikointia tai
jopa kielitaitoja. Avuja, joita ilman ei
pärjää enää kukaan.
Seuraamme liittyi Turussa kymmenen uutta jäsentä, mm. mainio
kanadalainen fagotisti Etienne ja paras ruotsalainen Arvid - bienvenue
ja heja kaikille!
Ei haittaa, vaikkei ammattiura
nuorelle harrastajalle aina aukeaisikaan, sillä seuramme toiminnasta
löytyy tilaa ihan jokaiselle. Ja ne uudet, elämää ja harrastusta helpottavat muoviset röörit varmaankin vain
lisäävät innostustamme... Hei, kuka
enää haluaa aloittaa jonkun huilun
tai klarinetin soiton musiikkiopistossa - eiväthän he pääse koskaan
mukaan rööriorkesteriin!!! Voi poloisia... huiluyhtyeessä vain sitten...
vähän jotain?

Ensi keväänä 25.‒26.3. SibeliusAkatemia järjestää oboen nuorisokoulutusta, jota voi tulla vapaasti
seuraamaan. Samana viikonloppuna
myös SOFS järjestää nuorille toimintaa Pihlajamäen nuorisotalolla.
Yhteinen kevätkonsertti päristellään
Wegelius-salissa sunnuntaina 26.3.
klo 15. Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät tästä lehdestä.
Paljon kiitoksia kaikille, jotka kiireidensä keskellä ehtivät kirjoittaa lehteemme juttuja. Bridgetille erityiskiitos Sibelius-Akatemian
röörilehtorien haastatteluista! Her
new blog in english can be read on
the SOFS website, http://www.suomenoboejafagottiseura.net/blog.

Veera Pesu
päätoimittaja
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Tutti Fagotti

Puheenjohtajalta

Ilotulituksen
jälkimainingeissa

M
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egamahtavaa, näin nykytermein lausuttuna... oli
isänpäiväviikonlopun tapahtuma Turussa.
Soitinseuratoiminnan ydin ovat
jäsenistöä yhdistävät tapahtumat ja
avoin osallistumismahdollisuus kaikille jäsenille. Nämä toteutuivat jälleen Turun syystapahtumassa hienosti, mukana oli musiikkiopistojen
oppilaita, aikuisharrastajia, soitonopettajia ja ammattimuusikoita, tällä kertaa vieläpä useammasta soitinseurasta. Itse konsertti on nähtävissä
vielä internetin maailmassa, e-concerthousen sivuilta löytyy tallenne
siitä. Kuvia ja tarinaa tapahtumasta
löytyy tästä lehdestä lisää.
Näin suuren tapahtuman järjestäminen vaatii valtaisan työmäärän,
yhteistyökumppaneita oli useita. Itse haluan nostaa erityisesti talkooväen kunniaan, Suomen Cornoklubin ja Suomen Trumpettikillan sekä
oman oboe- ja fagottiseuran toimijat
ja soittajat. Naapuriseuroista cornoja trumpettikilloista tulivat ammattilaiset aikalaissoittimineen mukaan,
joka nosti esitykset ainutlaatuisiksi
kokemuksiksi.
Cornoklubin Olli Hirvonen oli
paitsi yhteyshenkilö/organisaattorina käyrätorvisteihin myös järjesti
esityksen streemauksen sekä yhteistyön Turun vapaa-aikatoimeen, joka osti kenraaliharjoituksen omille
erityisryhmilleen, mm. pitkäaikaistyöttömiä istui kenraalin yleisönä.
Tommi Hyytinen oli harjoituttanut Sibelius-Akatemian luonnotorvisteja, jotka esittivät omana oh-

jelmanaan Crusellin
Kvarteton neljälle luonnontorvelle. Trumpettikillan puolesta Juhani Listo
oli kerännyt ja kasannut soittajat ja ohjelmiston. Soittajat olivat
ammattilaisia jokainen.
Lyömäsoitinpuolella A-P Mäenpää oli itse patarumpujen takana,
hänen oppilaansa hoitivat pönttörumpuja Ilotulitusmusiikissa.Turun
konservatorio tarjosi tilat, tiedotus-,
vahtimestari- ym. apua. Suomen
Ilotulitus toteutti näyttävän pyrotekniikan. Suomen kulttuurirahasto mahdollisti tapahtuman myöntämällään apurahalla. Turun Sanomat
ja Soitin-Laine, kuten myös Turun
kaupungin vapaa-aikatoimi olivat
sponsoreina, mahdollistaen streemauksen ja pyrotekniikan.
Erittäin suuri ja lämmin Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille. Kuten jo aiemmin mainitsin,
työmäärä on valtava tällaisen tapahtuman järjestämisessä ja onnistumisessa, jokaiselle johtokuntalaisellemme löytyi tekemistä.
Keskeisinä toimijoina tässä tapahtumassa olivat Aila Hettula taiteellisena johtajana, sovittajana, ohjelman tekijänä ym. Asko Artamaa
avusti Ailaa stemmojen kirjoitusurakassa, sekä hoiti ilmoittautumisruljanssin ja yhteydenpidon,
mm. stemmajakelun osallistujien
kanssa. Turun päässä ”Corcci” Korhonen toimi yhteyshenkilönä ja
puuhamiehenä joka puolelle ja joka puolella. Sanna Niemikunnaksen rooli on toimia järjen äänenä,

huolehtia ettemme elä yli varojen
ja maksaa laskut tapahtuman jälkeen. Seuran puolesta Jätti-Kiitokset, ilman Teitä olisi tapahtuma
jäänyt järjestämättä!
Eikä unohtaa sovi esiintyjiäkään,
oman seuramme solisti oboisti/sopraano Pirjo Leppänen sekä oboisti Jun Saotome solisteina, sekä koko
mahtava juhlaorkesteri, Kiitos jokaiselle!
Kevättä kohti, maaliskuun tapahtuma on oraalla, kesällekin suunnitelmia, apurahahakemukset vetämässä.
Toivotan Rauhaisaa Joulun Aikaa ja
Uutta Puhtia vuodelle 2017!

Eero
PJ
Ps. Sen sulkakynän
Purcell-satuun oli
”Corcci” lainanut
Turun Kaupunginteatterista…
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Kuva: Jussi Särkkä

Tutti Fagotti Espoossa
13.-14.8.2016

E

lokuussa juuri ennen varsinaista lukuvuoden alkua pakettiautollinen fagotteja saapui Espooseen kaksipäiväistä Tutti Fagotin
myyntinäyttelyä varten. Pakettiautosta purkaantui yli kolmekymmentä
fagottia ja kaksi kontrafagottia, kaikenlaisia oheistuotteita unohtamatta.
Mukana oli soittimia oppilasmalleista ammattimalleihin merkeiltä kuten
Yamaha, Heckel, FOX, Renard, Püchner, Mönnig, Moosmann, Mollenhauer
ja Adler. Tutti Fagotin Nicolas Müller
on kiertänyt ympäri Eurooppaa järjestämässä vastaavanlaisia näyttelyitä. Mukana on aina lähes sama määrä
soittimia ja ajatuksena onkin järjestää
tilaisuus, jossa fagotistit pääsevät vertailemaan ja kokeilemaan mahdol-
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lisimman monia erilaisia soittimia.
Eikä pelkästään fagotistit. Monen
nuoren soittajan ensimmäisen soittimen maksaa vanhemmat, joita varmasti myös kiinnostaa miksi toinen
soitin on niin paljon toista kalliimpi.
Soittimien lisäksi myynnissä oli sputkia, röörintekovälineitä, röörikoteloita ja röörejä sekä fagotille että kontrafagotille. Tutti Fagotti on
myös kehittänyt oman fagottikotelon sekä myGrip -kädensijan vasemmalle kädelle. Fagottikotelo oli
mukavassa näyttelytarjouksessa ja
osoittautuikin varsinaiseksi myyntimenestykseksi.
Viikonloppu oli oikein onnistunut
ja kaksipäiväisen tapahtuman aikana
melkein kolmekymmentä fagotistia

vasta-alkajasta orkesterimuusikoihin
vieraili Tutti Fagotin myyntinäyttelyssä. Myös Nicolas Müller oli oikein
tyytyväinen Suomen vierailuun eikä auto ollut enää paluumatkalla yhtälailla ääriään myöten täynnä kuin
tullessa. Toivotaan, että yhteistyö jatkuu ja Tutti Fagotti vierailee Suomessa uudelleen.

Laura Clewer
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Lehtorit haastattelussa

Bridget Allaire-Mäki

Sibelius-Akatemian lehtorit Jussi Särkkä ja Jorma Valjakka
paljastavat mietteitään mm. röörinteosta, nuorisokoulutuksesta ja harjoittelusta. Ensin haastateltavaksi pääsee
Jussi.
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Mitä teet, missä soitat ja missä
opetat?
Soitan fagottia, toisena soolofagotistina RSO:ssa ja olen ollut siellä 21
vuotta. Tulin ensin Joensuun kaupunginorkesterin, HKO:n ja sitten
Oopperan kautta. Opetan Sibelius
Akatemiassa tällä hetkellä.
Aloitin opettamisen Joensuun
musiikkiopistossa jo koulun aikana.
Sitten 11 vuotta Espoon musiikkiopistossa, myös pikkuisen Helsingin
konservatoriossa ja siinä ohella sitten 1994 tulin Sibelius-Akatemiaan
opettajaksi. Vuonna 1995 tulin valituksi lehtoriksi.
Missä olet syntynyt?
Joensuussa.
Olit koulussa ja myös opettajana siellä?
Joo, minä opetankin siellä. Opiskelin
siellä ja sitten kävin opiskelemassa
Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla. Siellä oli vasta perusteilla ammatti-orkesteri ja opetuksien taso
joissakin soittimissa oli vähän kirja-

vaa. Opetusta ei voinut saada joissa- leirillä parina vuonna. Elola oli sitä
kin soittimissa vielä 70-luvun puoli- mieltä, kuultuaan minua parina kevälissä kovin pitkälle.
sänä, että minun kannattaisi pyrkiä
sinne Sibelius Akatemian nuoriso.Miten se meni… olit koesoitossa osastolle.
sinne nuoriso-osastolle ?
Joo, se oli hyvin epävirallista nyky- Kuinka vanha olit kun aloit soittaa?
aikaan verrattuna. Minulla oli koe- Olin ihan pikkuisen vaille 11-vuosoitto jonka kuunteli Sibelius Aka- tias.
temian silloinen opettaja Emanuel
Elola, silloinen rehtori Veikko Helas- Ja miksi fagotti?
vuo ja säestäjä, Hjördis Humander.
Taas tuuria. En tiennyt mitään koVarsinaisesti kaksi ihmistä oli siel- ko soittimesta oikeastaan. Joensuuslä lautakunnassa. Olin käynyt Elolan sa oli orkesteri. Siellä oli kyllä sintunneilla jo yksityisesti ja sitte hän foniaorkesterin vahvuudet, mutta se
sanoi, että minun pitäisi pyrkiä sinne oli vain tämmöinen kirjava kokoonnuoriso-osastolle. Se oli hyvin mut- pano. Kävimme kuuntelemassa vankatonta. Kun minä olin soittamassa hempieni kanssa niiden konserttia.
koesoitoa, eräät poistuivat kymme- Kuitenkin se ihan selvästi minua it
neksi minuutiksi ja tulivat opintokir- seänikin kiinnosti. Ja sitten kuulin
jan kanssa takaisin. Ja sitte seuraavan siellä eri soittimia jonkin verran ja
tammikuun alussa minä aloitin viral- koska koulussa soitettiin nokkahuilisesti nuoriso-osaton oppilaana.
lua, niin jotenkin sitä kautta se puhaltaminen minulle tuli. Ja sitten
Elola oli opettajasi silloin kun py- taas siellä musiikkiopistossa etsitrit nuoriso-osastolle. Onko hän
tiin fagottiin lisää soittajia. Kouluollut Joensuussa joskus?
ni musiikinopettaja kuuli siitä enEi, hän oli Ristaveden musiikki- simmäiseltä fagottiopettajaltani, Esa
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Kerviseltä, joka kysyi, olisiko ketään
poikaa joka rupeaisi soittamaan. Oli
monta tyttöä, mutta he halusivat
pojan mielellään. Se oli aika harvinaista silloin, tämä oli vuonna -72.
Kouluni musiikinopettaja ehdotti
minua, koska hän tiesi että minua
kiinnosti puhallinsoitto. Se oli sitten selvä homma!
On yllättävää, että silloin oli niin
selvä, että pojat soittavat fagottia
mutta tytöt ei!
Joo, se oli harvinaista. Nykyisin melkein joka soittimessa on paljon tyttöjä, mutta silloin niitä ei ollut.

mukaan. Nyt tietenkin sanoisin Sacré,
koska sitä oli juuri soitettu. Jos pitäisi teloituskomppanian edessä pakotetusti sanoa, mikä on merkittävin ja
vaikuttavin orkesteriteos, niin kyllä
se Sacré voisi olla se, joka sieltä tulisi.
Se on käännekohta, niin kuin politiikassa Ranskan vallankumous. Niin,
musiikissa maailma jakautuu aikaan
ennen ja jälkeen Kevätuhrin. Musiikillisesti toki se on kiehtova.

Oliko Sibelius-Akatemiassa orkesteria silloin, kun sinä olit opiskelemassa?
Oli, mutta sielä ei Sacréta kyllä soitettu! Enkä kerennyt opiskelemaan
Mikä on suosikkiorkesterikapkauhean kauaa, koska siinä kävi niin,
paleesi?
että menin nuoriso-osastolle ja sielSe varmaan vaihtuu elämäntilanteen lä saa olla vain ylioppilaskirjoituk-
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siin saakka. Kun koulu loppui, lopetin myös fagotinsoiton, koska minun
piti mennä Helsingin yliopistoon lukemaan fysiikkaa.
Siis ei ollut ihan selvää,
että fagotti?
Ei, ei ollut. Olin melkein vuoden
soittamatta, kun menin armeijaan
ja hoidin niinkuin sen pois. Mutta siellä voimistui sen tauon aikana
tunne, että haluan soittaa. Aloitin
ikäänkuin uudestaan vuonna -81,
kun pääsin armeijasta. Sitten aloin
tekemään enemmän töitä tosissani.
Olin vuoden Joensuun orkesterissa
ja pyrin Akatemiaan 1982 ja pääsin
jo HKO:iin 1983 syyskuussa. Oli se
aika haipakkaa siinä kohdassa.
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Haastattelussa Jussi Särkkä

Montako tuntia harjoittelit ennen nuoriso-osastolle pyrkimistä?
Harjoittelin ehkä parhaimmillaan
pari tuntia, ehkä tunti olisi rehellisempää silloin koulun aikana.
Entäs ennen kun sinä hait varsinaisesti Sibelius Akatemiaan?
Kyllä minä sitten harjoittein paljon
enemmän, mutta on uskomatonta,
että en oikeasti muista. Minun on
tunnustettava, että en koskaan ollut
mikään hirveän ahkera harjoittelija.
Paljon enemmänkin olisi varmasti
voinut harjoitella.
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Johtuiko se omasta luonteestasi vai siitä, että silloin ei ollut niin
paljon kilpailua?
Se on ollut varmaa vähän molempia.
Minua kiinnostavat monet muutkin asiat, niin en ole halunnut elää
sellaista erakoitanutta koppielämää.
En halunnut harjoitella hullun lailla
kopissa, koska minulla on muutakin
elämää. Mutta, että ei tule väärää
kuvaa Suomen kasvavalle nuorisolle,
olin kohtuullisen ahkera, mutta luulen, että minä jollakin tavalla kuitenkin harjoittelin laadulla. Pystyin
sitä määrää vähän kompensoimaan
Sinulla oli sama opettaja nuorisoosastolla ja Akatemiassa?
Joo, Elolla olin sitten hyvinkin pitkään ja oikeastaan vasta sitten, kun
olin jo päässyt orkesteriin ja olin vähän aikaa HKO:ssakin, sitten Laszlo Hara muutti Suomeen 1987. Kävin yksityisesti hänen tunneillaan
parin vuoden ajan ainakin. Hän oli
semmoinen toinen tärkeä opettaja.

Elolla oli tietyt asiat, enemmän fagotin soittamiseen liityvät asiat, mutta
Laszlo oli tämmöinen tulisieluinen
taitelija. Ehkä sain sieltä vähän toisen
tyyppistä inspiraatiota, ja erilaista näkökulmaa.
Seuraava kysymys, mikä on sinun
suosikkifagottikappaleesi?
Ok, hirveän vaikeita kysymyksiä!
Hmmmm, no sanotaan sitten Mozartin konsertto.
Se on hieno kappale…
Onhan se hieno kappale, vaikka sitä
joudutaan valitettavasti niin paljon
semmoisissa ikäänkuin kilpailevissa merkeissä kohtamaan, esimerkiksi koesoitossa. Mozartin konsertossa
on ihan kaikkea, muttei mitään turhaa toisaalta, ja se kuitenkin kertoo
soittajasta todella paljon. Siinä ei voi
salata eikä peittää, se antaa sellaisen
rehellisen kuvan.
Milloin teit ensimmäisen oman
röörisi?
Sepä se, se oli silloin Joensuussa. Muistan, olin onneton ja menin
hävittämään sen jossain yhteydessä. Ensimmäisellä opettajallani, Esa
Kervisellä, oli semmoinen omintakeinen metodi. Eka rööri jonka tein,
siinä ei ollut lankoja, se oli semmoinen, en tiedä mitä ihmeen, jotain
kittejä, jotka kovettuu. Se oli rajun
näköinen, hyvin epämääräisen muotoinen. Olin ehkä 13- vuotias. Varsinaisesti röörin teon opetti Elola.
Hänellä oli selkeä metodi, minulla
on jossain tallella ne muistiinpanot.
Hyvät muistiinpanot eivät kyllä-

kään taanneet sitä, että olisin osannut tehdä hyvää rööriä vielä pitkiin
aikoihin. Kaikista tärkein oli Elolan
antama rööri.
Mitä teet kun röörikriisi iskee?
Minulla se kriisi tarkoittaa, että jos
teen kymmenen rööriä ja puut ovat
niin huonoja, että niistä tulee vain
yksi. Se harmittaa, koska työtä ja aikaa menee niin piirusti hukkaan.
Varsinaista kriisiä ei ole tullut onneksi (kop kop kop!) moneen vuoteen. Röörintekemiseni on niin vakiintunut. Olen löytänyt semmoisen
itselleni sopivan tapaan tehdä röörejä
jo vuosia sitten.
Opetatko röörintekemistä?
Joo, jossain määrin, mutta se on aika henkilökohtainen juttu. En rupeaisi väkisin sitä opettamaan. Kaikki
mun oppilaat kyllä jossain kohdassa
kokeilee mun rööriä. Jos on selvästi
niin, että se systeemi tuntuu toimivan, sitten opetellaan sitä systeemi
ja katotaan heidän röörejä ja minä näytän aina mitä teen ja miten se
vaikuttaa. Hyväksyn kuitenkin sen,
että on hyvinkin erilaisia röörejä jos
vain saa ulos sen mitä tarvitsee.
Luuletko että nuorien fagotistien
pitäisivät tehdä omat röörit kun
he pyrkivät nuoriso-osastolle?
Ei sitä ole määritelty. Menee miten
menee. Mutta Akatemiaan varsinaisen yliopiston puolelle pyrkiessä periaatteet vaihtelevat. Kaikki eivät tee
itse röörejä. Mutta jonkinlaiset röörintekemisen taidot pitää olla. Jos on
yksi röörintekijä, joka sinulle sopii ja
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"Jos on yksi röörintekijä, joka sinulle sopii ja hän liukastuu banaaninkuoreen tai muuttaa lottovoittajana
Hawajille, pitää osata tehdä jotain. Ei saisi olla täysin
pihalla."

se tekijä liukastuu banaaninkuoreen
tai muuttaa lottovoittajana Hawajille eikä pysty enää tekemään röörejä,
pitää osata tehdä jotain. Ei saisi olla
täysin pihalla röörinteosta.

aikaa ovat hankalampia korjata kuin
sellaiset, jota oikeastaan ei vielä ole
tehty. Kirjoitetaan tyhjään tauluun,
silloin ei tarvitse pyyhkiä vanhoja
asioita pois.

Mitä haetaan Sibelius-Akatemian
koesoitossa?
Siellä ei haeta valmista soittajaa, ei
ainakaan fagotin soittajista. Yritetään kuulla potentiaali sillä pohjalla,
vaikka ei olisi niin pitkällä. Tietysti kaikki mahdollinen tieto käytetään siinä ohessa. Jos joku on kuullut samaa ihmistä vaikka sattumalta
vuotta aikaisemmin, tai musiikkileirillä kolme vuotta aikasemmin ja
huomataan, ettei hän vieläkään ole
kauhean pitkällä, mutta on kehittänyt hurjasti vuodessa, siitä voi tehdä
johtopäätöksiä. Tai sitten, jos joku
on kuullut häntä viisi vuotta aikaisemmin ja soitossa on aina vaan sa
mat ongelmat, niin sitten voi tietysti olla vähän pessimistinen. Ikäkin
voi vähän vaikuttaa. Esimerkiksi,
jos 19-vuotiaalla on selkeitä puutteita, ne on todennäköisesti mahdollista selvittää. Jos on 29-vuotias
ja ihan vastaavat ongelmat, on ihan
selvä, että otetaan nuorempi soittaja. Kaikki tietävät, että asiat, jotka
ovat menneet vinksalleen jo jonkin

Musiikkiopistojen opetus on siis
oikein tärkeää.
On. Se pohja on aina niin hemmetin tärkeä. Kaikki on niin paljon hel- Wau!
pompaa, jos pohja tehdään huolella Nyt menen Kuopioon marraskuun
ja hyvin.
lopulla, Itä-Suomen alueelle. Kyllä me järjestetään täällä HelsingisMinkä neuvon antaisit nuorille
säkin, mutta ei ole vielä sovittu, etfagotisteille?
tä milloin ja miten. Kuopio on nyt
Tietenkin sen, että pitäisi nauttia tässä prioriteettilistalla ensin. Sielsiitä tekemisestä täysin siemauk- lä on nimenomaan kaikki… minulla
sin. Tämä on äärettömän hauskaa ja oli nuorin oppilas Tampereella. Hän
etuoikeutettua työtä. Pitää kuiten- oli 6-vuotias.
kin muistaa, että työtä joutuu tekemään paljon. Tämä vaati motorisoi- Siis se on avoin kaikille!
tua toistoa ja musiikkikin oppimista. Joo. Opetan siellä ihan kaikkia ja sitLahjat eivät poistu työnteolla, eh- ten tietysti, jos siellä on 26 niin kuin
kä vähän helpottavat ja antavat hy- Tampereella, kaikki eivät saa henkivän lähtökohdan työntekoon. Mutta lökohtaisia tunteja. Sitten on yhteiskaikki joutuvat sen kovan työn teke- soitto. Mutta kaikki pystyvät osallismään.
tumaan. Viikonlopun idea on, että
soitetaan yhdessä isolla fagottiyhTarkoitat siis perusharjoittelua… tyeellä ja sitten vähän pienemmälJa keskittymistä. Pitää keskittyä sii- lä, jossa on pidemmällä olevia. Tähen mitä tekee. Harjoittelun laatu mä kestää kaksi kokonaista päivää,
on myös erittäin tärkeää. Määrä yk- aamusta iltaan käytännössä. Sibesin ei takaa mitään.
lius-Akatemia saa käsityksen mis-
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Viimeinen kysymys! Jorma tekee
nuorisoprojektia…
Meillä on nyt ollut näitä, kun olen
mennyt maakuntaan. Oulussa ja
Tampereella viime- ja toissavuonna.
Tampereella oli paikalla paljon fagotisteja. Kahdelle opettajalle yhteensä
26 oppilasta.
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sä mennään, minkä verran missäkin
on soittajia ja minkä tasoisia… Me
haluamme tarjota vaihtelua ja piristystä monille. Vaikka siellä on soittajia, ne eivät välttämättä ole olleet
yhdessä. Näissä pienissä soitinryhmissä voi tulla semmoinen yksinäinen olo, jos opistossa on vain pari
kolme soittajaa.

Soititko oboeta musiikkiopistolla vai…
Helsingin konservatoriossa. Pyrin sinne pianolla, pääsin pianolle ja
otin oboen sivusoittimeksi.
Kuka oli ensimmäinen opettajasi?
Sven Erik Pannanen.

Jos sinun olisi pakko valita jokin
On kivaa, että fagotistit tutusta- toinen soitin, mikä se olisi?
vat toisiinsa. Fagotistit ovat mah- Se olisi varmaan kitara. Tai viutavia tyyppejä!
lu. Mutta, jaa, kaikki olisivat kivoja.
Joo, on nähty nyt tuolla, että pienet Bassoklarinetti, se olisi oboen vastaja isot fagotistit samalla tavalla in- kohta.
nostuvat kovasti toisistaan ja yhdessä tekemisestä.

Mutta ei fagottia!
Olen kokeillut soittaa fagottia jonkin verran, vaikka se on jollain lailla
aika erilainen, sen tuntuma on kuitenkin kuin oboessa. Viulu on yksi semmoinen, jota haluaisin soittaa,
mutta kaikki sanovat, ettei näin vanhana voi aloittaa.
Sinun pitäis näyttää heille, että he
ovat väärässä!
Minä vielä aloitan! Mutta luulen,
ikävä kyllä, että näytän heille, että he
ovat oikeassa!

Seuraavaksi
haastateltavaksi
pääsee Jorma Valjakka.

Milloin oli ensimmäinen kerta,
kun kävit kuuntelemassa orkesterin konsertin livenä?
Olin varmaan aika nuori. Uskoisin,
että jotain kaksitoista. Hauskaa siinä on, että muistan, että ohjelmassa oli Tuukasen sinfonia. Ihan tosi
erikoinen kappale. Se oli Helsingin
kaupunginorkesteri joka tapauksessa. Menin konserttiin vanhempieni
kanssa.
Soititko pianoa silloin?
Aloitin myös pianonsoiton aika
myöhään, 13-vuotiaana. Sitä ennen
soitin kitaraa. Ihan ensimmäisenä
aloin soittaa pianoa 7-vuotiaana. Se
ei iskenut ollenkaan. Sitten tuli tää
kitara, soitin myös klassista kitaraa,
mutta enemmän rokkia. Ja bändissä soitin kaikkea: sekä kitaraa, bassoa että rumpuja, ja myös keyboardia, sähkökeyboardia.

Kerro mitä teet
Soitan soolo-oboeta Radion Sinfoniaorkesterissa ja toimin oboemusiikin osaaikaisena lehtorina Sibelius Akatemiassa.
10

"Mun tyyli on ollu tää... niinku...
määrästä syntyy laatua"

Missä olet syntynyt?
Espoossa
Ja milloin aloit soittaa oboeta?
1978, olin 16-vuotias

Kaikki soittimet yhdessä ihmisessä!
Joo, one man band! Kyllä, siis eri yhtyeissä eri soittimia. Olin itse oppinut, bändissä kavereiden kanssa.
Aloin innostua pianosta. Etsin piano-opettajan ja rupesin käymään
pianotunneilla. Siinä vaiheessa innostuin klassisesta musiikista.

Miksi juuri oboe?
Ihan sattumalta. Törmäsin tähän.
Soitin pianoa ja kaveri Fredi soitti oboeta.
Kuka on Fredi?
Fred Fennel. Hän oli naapurimme,
tai siis samalla kadulla asui.
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Mikä on suosikkiorkesterikappaleesi?
Niitä on niin valtava määrä! ( pitkä
paussi) Voin sanoa, että Stravinskin
Kevätuhri. Se on yksi mun suosikeista, jos pitäisi yksi erottaa… mutta jos
sanotaan säveltäjä, se olisi varmaan
Beethoven. Sitten on yksittäisiä kappaleita. Ravelin Hanhiemo, tykkään
tosi paljon siitä, Mahlerin Das Lied
von der Erde. Straussin Vier Letze
Lieder. Beethovenin ysi.

Siksikö se sujui niin hyvin?
Joo varmaan.
Onko sinulla jokin tietty paikka,
missä sinä teet röörejä?
Nykyään täällä musiikkitalossa, rööriverstaalla.
Milloin ostit ensimmäisen oboen?
Se oli Lorée. Olin soittanut kaksi vuotta silloin, about vuonna -80.
Sitten parin vuoden päästä ostin
ensimmäinen Marigaux'n.

Entäs suosikkioboekappale?
Kyllä se on varmaan Straussin oboe- Montako teet viikossa?
konsertto.
Jos on jotain vaativampaa, niin kymmenen ainakin.
Kuka oli ensimmäinen suosikkioboistisi?
Ja moniko onnistuu?
Kyllä se on sanottava, että Heinz
Yksi tai kaksi. Niin, ei ole tarvetHolliger.
ta enempään. Mutta siis, on hyvä,
jos on toinen varalla. Aina ei kymMilloin teit ensimmäisen oman
menestä tule yhtään hyvää, mutta
röörisi?
yleensä ainakin yksi on kelvollinen.
En muista.
Yritän säästää parasta rööriä aina mahdollisuuksien mukaan. Mun
Olitko silloin konservatoriossa?
tyyli on ollut tää…niinku... MääräsJoo, olin. Tehtiin omia röörejä aika tä syntyy laatua. Mutta jos on huopian, ihan varmaan ensimmäisenä tai not puut, niin vaikka tekisi mitä, ei
toisena vuonna soitin jotain omalla siitä saa hyvää. Se on vaikeaa... Jos
röörillä. Mutta olin silloin jo tosiaan tilaa jonkin kilon puita, niissä vaihaika vanha.
telu on niin suuri.
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Olet opiskellut oboeta konservatoriossa, entä missään muualla?
Sibelius-Akatemiassa. Sitten olin
myös Lontoossa, yksitysopintoja,
melkein vuoden, ja sitten Hannoverin musiikkikorkeakoulussa.
Missä sinä teit diplomin?
Lopulta sitten Sibelius-Akatemiassa, mutta siinä vaiheessa olin jo Sibeius Akatemiassa opettajana ja
RSOn soolo-oboisti. Olen musiikin
kandidaatti, koska en viitsinyt hakea
maisterin titteliä. Se saattaa olla vieläkin mahdollista, koska sen aikaiset
kandiopinnot olivat niin laajat, että
ne vastaavat nyt maisterin opintoja. Se vaatii vaan, että pitäis hakea se
diplomimaisterin paperi.
Montako tuntia päivässä harjoittelit ennen kuin pääsit SibeliusAkatemiaan?
En ehkä siinä vaiheessa vielä niin
paljon, koska soitin silloin vielä pianoakin. Tein pianosta A-tutkinnon. Ehkä neljäsen tuntia päivässä,
viimeisen vuoden ennen SibeliusAkatemiaa.
12

Mitä soitit koesoitossa?
Haydenin konserton ja Hindemithin Sonaatin.
Oliko siellä monta oboistia?
Muistaakseni kolme.
Kun olit Saksassa, Hannoverissa,
ajattelitko hakea paikkaa Saksasta? Tai Englannista? Vai ajattelitko koko ajan, että palaisit takaisin
Suomeen?

Kyllä. Siis ajattelin palata Suomeen.
Englanti olisi kyllä kiinnostanut, ja
itse asiassa mun opettaja siellä oli siltä mieltä, että mun pitäis hakea Englannista paikkaa. Hän otti siitä asiasta selvää. Siinä vaiheessa olisi pitänyt
kuulua muusikkojen liittoon, että voi
mennä koesoittoon. Ja liittoon voi
liittyä vain, jos oli kolmen vuoden
oleskelulupa. Käytännössä tosi vaikeaa. Nyt se on toista, silloin Suomi ei
ollut EUssa.
Oliko sinulla keikkoja silloin?
Saksassa jonkin verran.
Milloin aloit soittaa ammattimaisesti?
-82. Turun Filharmonisessa orkesterissa.
Oliko se ensimmäinen työpaikkasi?
Joo.
Olitko sinä vielä koulussa silloin?
Olin Sibelius-Akatemiassa. Minun
ensimmäinen työpaikkani oli siellä,
ulkomaanopiskelujen jälkeen. Sitten Turku, Espoo, ja RSO. Ja nyt jo
RSO:ssa 28 vuotta.
Onko sinulla vielä Marigaux?
Ei, olen soittanut jo 15 vuotta Ludwig Frankia. Mutta Marigaux oli
toistakymmentä vuotta. Vaihtelu on
kivaa.

Entäs rööriopettaminen? Opetatko röörin tekemistä?
En. Onneksi! Sanna Niemikunnas
pitää rööriopetusta.
Sinulla on tulossa nuorisoprojekti Sibelius-Akatemiassa Suomen
Oboe- ja fagottiseuran kanssa.
Milloin se on?
Se on keväällä, maaliskuussa.
Kerro vähän siitä…
Soittamista, soittotunteja, kaikkea
mahdollista. Se on täällä SibeliusAkatemiassa. Se on avoin kaikille,
ja kaikki Sibelius-Akatemian opettajat opettavat. Meillä on myös ajatus, että Sibelius-Akatemian opettajat voivat käydä pitämässä kursseja
sitten tuolla muissakin kaupungeissa. Meillä on niitä kurssejä jonkin
verran ollut. Mä olen ollut Jyväskylässä, Sanna ja Anni olivat Oulussa,
ja Sanna oli Kuopiossa. Tätä on tarkoitus jatkaa. Ajatus on tehdä yhteistyötä musiikkiopistojen kanssa.
On koitettu etsiä sopivia nuoria, jotka voisivat innostaa puupuhaltaija.
Minulla on semmoinen olo, että jos
rööriongelmaan löytyisi jokin helppo ratkaisu, oboen soittaminen olisi
mielekkäämpi harrastus.

Onko röörityylisi vaihtunut?
On, monta kertaa.

Fagotisteilla on nyt hyvät mahdollisuudet ostaa valmiita röörejä…
Oboisteilla on myöskin. Mutta ne
ovat aika kalliita ja röörit eivät kestä
kovin kauan. Se on melkoinen kustannus koululaisille.

Etsitkö?
Aina!

Entäs muoviröörit?
Niin, ne alkavat olla tosi lupaavia,
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kuten tämä Légère, mutta senkin
hinta on ihan tähtitieteellinen, ikävä
kyllä. Mutta uskon, että tähän tulee
muutos. Vaikuttaa siltä, koska tämä
Légèrekin on sen verran hyvin menestynyt.
Röörit kehittyvät koko ajan.
Niin, voisi kuvitella että ehkä jotain
löytyy. Ja Suomen oloissa on tosi vaikeaa, kun on rutikuivat talvet, silloin
on hirveää saada minkäänlaista rööriä toimimaan. Uskon, että siinä on
yksi iso ongelma.
Onko teillä nuoriso-osastolla
oboisteja?
Meillä on yksi. Ei kauhean paljon ole
ollut, että sinne ilman muuta kannattaisi kyllä pyrkiä, jos kiinnostaa. Voi
olla tosi kiva, jos näkee enemmän
soittajia.
Onko sinulla neuvoja, joita antaisit nuorille oboisteille, jotka pyrkivät nuoriso-osastolle tai varsinaiseen Sibelius-Akatemiaan?
Tietenkin. Jos mahdollista, kannattaa hoitaa hyvissä ajoin kappaleet ja
röörit kuntoon. Tuntuu siltä, ikävä
kyllä, että aina ei ole kovin viimeistelty se pääsykoe-ohjelma. Ei minulla sen kummempaa, ei ihmeempiä
valmistella tarvitse. Jos on valmistautunut ikään kuin konsertin ohjelmistoon, hyvin harjoitettu ja röörit hyvässä kunnossa, niin hyvä on.
Onko sulla vinkkejä? Miten voi
olla varma, että on hyvin valmistautunut?
Ihan normaali harjoitteleminen, nau-
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"Etsitkö?"
"Aina!"
hakin auttaa, ja opettajalla on myös
vastuu siitä, että ohjelmisto päätetään
hyvissä ajoin ja harjoitetaan mielummin useamman kerrankin pääsykoeohjelmisto kuntoon.
Paljonko harjoittelit, kun pääsit
Sibelius-Akatemiaan?
En kauheasti, en suoraan sanottuna
kovin kauheasti, mutta ne kappaleet
olivat jo mulla, olin esittänyt niitä jo
paljon aikaisimmin. Yleensä kannattaa harjoitella kappale, jonka aikoo
esittää useamman kerran, että harjoittelisi ikään kuin esityskuntoon
ja sitten jättää joksikin aikaa ja ottaa
sen uudestaan. Tällä tavalla yleensä
ne kyllä tulee sitten parempaan kuntoon. Tätä minä suosittelen kaikille.
Mutta niistä harjoittelusysteemeistä… Muista harjoitella riittävän hitaasti, käytä metronomia apuna ja viritysmittari ei ole pahitteeksi.
Saat puhtauden kuntoon. Ylipäänsä on hirveän tärkeää, että soitat oikeassa vireessä. Toinen on se, että
kannattaa hankkia kappaleesta jokin
esitys, esimerkiksi nauha, tai kuuntele Spotifysta tai You Tubesta. Sieltä yleensä löytyy melkein kaikki. Se
auttaa tosi paljon.

Yleensä kaikki vaikeat kohdat pitää alkaa harjoitella riittävän hitaasti ja pitää olla tarpeeksi paljon toistoa. Vähintään 20 toistoa, ja hitaasti
niin että se menee oikein! Ei kahtakymmentä väärää :) Tämä on semmoinen asia, joka tuntuu aina tosi
triviaalilta, mutta pitää pitää huoli siitä, ettei harjoittele niin, että on
viisi kertaa väärin ja sitten yhden
kerran oikein ja sitten menee eteenpäin! Soita viisi kertaa oikein, se on
parempi! Eikä yhtenä päivänä vain,
vaan joka päivä, kahden viikon ajan.
Sillä systeemillä yllättävän vaikeita asioita sitten kuitenkin oppii. On
myös tärkeää, että jos jotain kappaletta ei esimerkiksi kolmessa viikossa opi, kannattaa katsoa, vaikka harjoittelet tarkasti, ettei se ole liian
vaikea. On tietenkin opettajan velvollisuus katsoa, että ohjelmisto on
sopivaa.
Siellä koesoitossa, otatteko jonkun joka on potentiaalinen oboisti, muttei ole ihan valmis vielä?
Joo, tottakai. Jos on esimerkiksi ikää
aika paljon, eikä silti ole vielä kovin pitkällä, se on tietysti aina huono merkki. Nuorilla, joilla on hyvää
yritystä, tietysti on helpompi, vaikka
ei olisi… No, moni asiaa kyllä vaikuttaa. Jos tää tulee ihan nuorisolle,
sanoisin, että rohkeasti vaan kurssille mukaan ja tapaamaan muita soittajia. Se on minun mielestä tosi tärkeää. On paljon leirejä. Ja tietenkin
juuri esimerkiksi Uusikaupunki.
Kannattaa lähteä ihan seuraamaankin näitä mestarikursseja, kuulee
muitakin oboensoittajia.
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Orchestral
Etiquette
Amelia Coleman

An orchestra is a giant team that needs to work together. Here are some dos and don'ts of working in
an orchestra, listed by Amelia Coleman.
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Orchestral Etiquette
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By Amelia Coleman

Double check rehearsal and performance
times. Arrive early to rehearsals and performances, at least 30 minutes. Watch the
time during breaks; don’t be late.
Prepare the repertoire, listen to it, and
study the score if necessary. Remember
that other professionals may not be doing this but they have probably played the
repertoire many times and are very familiar
with the works.
Don’t practice the part at work, sure go
over some difficult passages but don’t learn
it there. Learn it at home.
In the opera and ballet you will share the
parts, normally you are required to play 2nd
oboe and English Horn in the same piece
for example. Learn both parts at home.
Dress appropriately, have a shower! Wear
deodorant! Don’t wear perfume; it bothers a
lot of people.
Prepare your reeds before you come and
play, disasters happen, have a backup option ready. It’s ok to adjust reeds etc. but
don’t find yourself in a position where you
literally have to make a reed. Always have
at least a second or even 3rd option ready.
Take your entire reed box with you during a
performance.
If you are sick, call someone, don’t text or
email.
If working at the opera you are required
to replace someone until 4pm. Be ready
to come in. Check the rules for different
orchestras.
If warming up at work, don’t warm up with
the concerto you are currently practicing.
Don’t play excerpts. This will not impress
people but more likely annoy them. Just
do some scales or other simple warm up.
Don’t play other players’ solos.
When the tuning A is given, watch until it is
the woodwinds turn. Different orchestras
tune in different orders. Don’t tune while
other sections are tuning.

◊

◊

◊

◊
◊
◊

◊

◊
◊

When tuning, only tune your A or other
notes that fit within the cord, like an E. If
you need to tune two instruments, tune the
most important one first, and then the second one very quietly while the brass tune or
with the woodwinds if you have time.
During rehearsals or performances, if
someone has a solo very nearby you, don’t
finger along the notes, or conduct or tap
feet or write in your part. Just be still and
try not to distract them and enjoy! If someone further away has a solo don’t turn and
look, it can make them uncomfortable.
In general don’t tap the beat with your legs
and feet. If it’s absolutely necessary, do it
with one toe in your shoe under your chair
with out making it visible to your neighbors.
Try not to drop your pencil; papers, earplugs etc. Clean up after yourself.
If you have very long rests and are likely to
get lost, write in small cues. Like when the
clarinets play, or bassoons etc.…
If someone has a solo, watch how the
people around you react. Give them a clap
if others do that. Be aware that people on
stage do this less then in the pit. Also be
aware that some people like appreciating
each other’s difficult solos or some particularly great playing. Other people don’t like
it. Some people feel it can add pressure
and can make you feel judged. So follow
the lead of your colleagues. Or even ask
what they like to do!
Your group leader always makes the decisions like articulation etc. Ask if you have a
question and always follow what they do.
Don’t argue about it but of course discuss
ideas together. Their decision is final however.
If the leader writes something in their part,
always copy it into your part also if it’s
relevant.
In opera and ballet, because you share
parts and someone may not get to play a
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rehearsal, always write specific comments
from the leader or conductor into the part
so that the next person can clearly play
how the conductor or leaders asks. Make
sure it is readable and understandable.
Don’t add too many personal markings, you
are sharing the part, for example breaths
and fingerings. If you are sharing the part,
the other player might breath in a different
place and so this can be disruptive.
Private conversations during rehearsal
should be limited to the music, nothing
else. Speak when spoken to and don’t
‘chat’ during rehearsal. Save it for the
break!
Playing with the 1st oboe – don’t play
louder then them, it’s not a competition. Try
to blend sounds. 2nd oboe’s job is to make
1st oboe sound better.
Be aware of how much people move while
playing. Be expressive and comfortable
but not over the top if you see people don’t
move a lot.
If playing 2nd then don’t lead and move
more then the 1st. It can be distracting.
If you are playing 2nd oboe, put your chair
back between the 1st oboe and English
Horn so they can communicate and you
aren’t blocking their peripheral vision.
If the conductor asks you something, make
sure you acknowledge the request so they
know they have been understood. Even just
a small nod or yes. But react!
When the conductor stops you stop. Don’t
keep playing.
The conductor always has the final say.
Even if you don’t agree you must do as
they say. Don’t argue.
Be musically flexible, you might get asked
to play something completely differently to
how you practiced it, for example articulation dynamics etc. Be open-minded. Sometimes it’s very interesting to get another
opinion or try a different interpretation.
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Save your questions for the break (of your
leader) unless it’s something small and easily answered. If you have questions for the
conductor about your part etc. Ask through
your leader. Don’t ask directly.
Don’t play with your phone too much during rehearsal or performance, make sure it’s
on silent or even airplane mode. Don’t take
it with you at all during performances.
Check the performance dress code, every
orchestra can be subtly different. Dinner
suit or tails, long blacks, stockings etc. Also
dress appropriately. Short skirts etc aren’t
appropriate.
After the performance, if someone offers to
buy you a beer, talk to him or her.
Don’t get ridiculously drunk with your workcolleagues as a casual musician. You can
of course have fun and socialize, just be
mindful it can depend on the local culture
and even the instrument you play! Especially if you are on trial. Careful with being flirty
etc. People have failed trials for less. You
never know who has gone out with whom,
it’s a small world and during a trial particularly you don’t want to cause problems for
yourself.
If on trial, ask someone for advice if you get
a gig or want to do another audition while
still on trial. This changes A LOT in different
countries.
Check the customs in different countries in
general.
In general respect the players around you.
It is a work environment.
Be aware of the situation around you, both
musically and socially and try to be quick
to adjust if you feel you aren’t fitting in.
An orchestra is a giant team that needs to
work together.
Last but not least, enjoy yourself, the music
and your wonderful colleagues. We are so
lucky to have such inspiring jobs.
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Ilotulituskonsertti Turussa
Nuorisokoulutus
13.11.2016

Joukkovoimaa
Jyväskylässä

Oboeluokassa pohdittiin
sekä perusasioita että
tulkintaa, yhteistuumaushetkessä Sirpa Berg
(oik.), Aapo Tähkäpää,
Jorma Valjakka ja Jenni
Koskinen.

Suuri huiluorkesteri päätti nuorten mestarien konsertin Hannikaissalissa, johtamassa Petri Alanko
Kuva: Aapo Nieminen
Kuva: Sirpa Berg

T
18

avallisena
perjantaina
Suomalainen musiikkikampus hiljenee viikonlopun viettoon. Perjantaina 5.2. tapahtui kuitenkin jotain
muuta! Huilisteja, oboisteja ja klarinetisteja liikuskeli oppilaitoksien käytävillä Pitkäkadun molemmilla puolilla. Ensimmäiset kulkijat
saapuivat jo ennen puoltapäivää ja
kohti iltapäivää liikenne lisääntyi
entisestään. Myös odotetut päävierailijat saapuivat Hannikaissaliin
avajaishetkeen
lehtihaastattelun
jälkeen. Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen maakuntakierros
pysähtyi Jyväskylään kooten soittajia ympäri maakuntaa yhteiseen viikonloppuun. Kellontarkasti 16.15
alkoi kolmessa opetusluokassa soitto soida.

Jyväskylän ammattiopiston musiikin perusopetus ja ammatillinen
koulutus toimivat kurssin isäntänä
yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen
kanssa. Oppilaita kurssille saapui
myös Läntisen Keski-Suomen musiikkiopistosta, Ala-Keiteleen musiikkiopistosta, Mikkelin musiikkiopistosta sekä Soisalo-opistosta.
Klarinetistien vastuuopettajana toimi Tanja Järvelä Jyväskylästä, Sibelius-Akatemian kouluttajana toimi Harri Mäki. Tanja oli
tehnyt hyvän pohjatyön ohjelmistojen suunnittelussa ja viikonlopun
aikataulutuksessa. Opetus pyörähti heti luontevasti käyntiin ja Harri
pääsi hyvään tunnelmaan innostuneitten klarinetistien kanssa. Petri Alanko sai ohjattavakseen tulleista huilunsoiton oppilaista suuren

huiluorkesterin kurssin päätöskonserttiin. Päivi Alajoki Jyväskylästä
toimi huilistien vastuuopettajana.
Huilisteja oli paikalla viikonlopun
aikana pitkälti kolmattakymmentä.
Monet nuoret, jotka olivat passiivioppilaina tällä kurssilla, olivat niin
vaikuttuneita Petrin opetuksesta,
että haluavat päästä itsekin aktiivioppilaaksi seuraavana vuonna!
Jorma Valjakan oboekurssilla
jumpattiin, soitettiin rööreillä, tehtiin röörejä, opittiin uusi harjoitteita tiettyjen oboensoiton haastavien liikkeiden harjoitteluun ja
tietysti soitettiin pieniä kappaleita. Lauantaina aamupäivällä harjoiteltiin myös paria yhtyekappaletta. Yhteisen lämmittelyn jälkeen
Heli Seppälä Pirkanmaalta treenasi nuorempien soittajien kanssa yhtyejuttuja ja Jorma opetti isommille
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soittajille teknisiä asioita. Kurssilla
mukana olivat myös järjestävän seuran puolesta oboistit Juuli Markkanen ja Sirpa Berg, jälkimmäinen vastuullisena kurssin kokoajana.
Päätöskonsertti Hannikaissalissa
oli keskisuomalaisen Helmipuhallus
-tapahtuman aloituskonsertti. Reilu tunti kurssilla viimeisteltyä musiikkia siivitti ajatukset jo kohti tulevaa ja jätti mukavan, odottavan
tunteen. Mitähän kaikkea me seuraavana koulutusviikonloppuna ehditäänkään tekemään? Jääkö joulun
odotus sijalle kaksi, kun odotamme
uutta yhteistä viikonloppua?
Se on ainakin varmaa, että Jyväskylässä puhalluttaa aina! Tervetuloa uudelleen upeat muusikot ja pedagogit!

Sirpa Berg
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Taideyliopiston Sibelius-Akatemia käynnisti syyskuussa
2015 laajan valtakunnallisen musiikkioppilaitosyhteistyön.
Viidellätoista viikonloppukurssilla nuoret eri-ikäiset puhallin- ja lyömäsoitinten ja harpun soittajat kolmessatoista suomalaisessa kaupungissa saavat opetusta Sibelius-Akatemian opettajilta. Vierailut järjestetään yhteistyössä paikallisten
musiikkioppilaitosten kanssa.
Artikkeli on julkaistu alunperin Taideyliopiston Suomi Soimaan-blogissa 15.2.2016. Suomi soimaan-blogissa seurataan Sibelius-Akatemian opettajien ja heidän eri puolella Suomea työskentelevien kollegoidensa kokemuksia.
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Freewing

Ilmoituksia

Ilotulituskonsertti Turussa 13.11.2016

SOFS Kevättapahtuma 25.-26.3.2017
Pihlajamäen nuorisotalolla, osoite: Moreenitie 2, Helsinki
Lauantai 25.3.

17 alkaen majoittuminen
18-20 yhteissoittoharjoitus
20 iltapala

Seuran vuosikokous 26.3.2017
heti konsertin jälkeen

Sunnuntai 26.3.

Suomalainen keksintö
edistää soittoergonomiaa

paketin hinta (ruokailut, yöpyminen ja kuljetus) yht. 25€

I

9-10 aamupala
10-11.30 yhteissoittoa
11.30Tavaroiden pakkaaminen ja siirtyminen yhteiskuljetuksella
lounaalle sekä Sibelius-Akatemialle Wegelius-saliin, jossa
harjoitus klo 14 ja konsertti 15

dea soittajan peukalonhankaan
asettuvasta puupuhaltimen kannatintuesta syntyi 2000-luvun
alussa. Tuolloin siirryin orkesterista
opetustehtäviin. Muutamat uusista
klarinettioppilaista tarttuvat soittimeen siten, että he asettavat kannatintuen peukalon ja etusormen väliin
peukalonhankaan.

Ilmoittautuminen 31.1.2017 mennessä
sihteeri@suomenoboejafagottiseura.net
Yhteissoittonuotit toimitetaan helmikuussa.
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Freewing
Handrest

Oboen Nuorisokoulutustapahtuma
Sibelius-Akatemialla
25.-26.3.2017
Lauantaina 25.3. klo 10-15
Töölönkatu 28
Päivänavaus Ackté-salissa 4.krs klo 10
Rööripaja, yhteissoittoa ohjatusti ja soittotunteja Ackté-salissa sekä luokissa T-404 ja
T-419. Tarkempi ohjelma suunnitellaan yhdessä
ilmoittautumisen päätyttyä.
Sunnuntaina 26.3. klo 15 Konsertti
Wegelius-salissa Töölönkatu 28 4.krs.

Oboeopettaja, tervetuloa mukaan tapahtumaan
1-3 oppilaasi kanssa! Sitovat ilmoittautumiset
veera.pesu@uniarts.fi 31.1. mennessä.
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan opetusta ilman erillistä ilmoittautumista.
Tapahtuma on ilmainen.
Pitkämatkalainen, ota yhteyttä Suomen oboeja fagottiseuraan (sanna.niemikunnas@gmail.
com). Seura järjestää majoitusta sekä iltaohjelmaa lauantaille!
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Aloin miettiä olisiko mahdollista siirtää kannattelu
juuri tuohon kohtaan, siis
käden vahvemmille lihaksille ja siten mahdollista
vapauttaa soittajan peukalo.Olin aiemmin tavannut taitavan kultasepän Kari
Laukan, Kultataide-yrittäjän
ja marssin ideani kanssa hänen luokseen. Kari oli aiemmin hankkinut
itselleen Orsi-merkkisen klarinetin ja tiesi soittimen kannattelemisen ongelmalliseksi. Muutamaa päivää myöhemmin, tarkistettuaan ettei
ideaa ollut jo olemassa, ilmoitti Kari lähtevänsä mukaan kehittämään
kannatintukea, mikäli patentoisimmeideoimani keksinnön.
Ensimmäisen protomallin testasi
klarinetisti Reijo Koskinen RSO:sta.
Reijon mukaan kehiteltävää vielä
olisi, mutta idea on ok. Keksintösäätiö lähti projektiin mukaan ja osallistuimme Viitasaaren valtakunnallisille keksintömessuille. Freewingin
tuotteistus tapahtuivuonna 2005.

Kultataide/Freewing on ollut näytteilleasettajana Frankfurtin musiikkimessuilla vuosina 2010 ja 2011 ja
sitä kautta ovat asiakkaat, ystävät
ja yhteistyökumppanit lisääntyneet
Suomen ohella ympäri maailmaa.

Jari Sundström
keksinnön isä
Lisätietoja
www.freewing.fi
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Rööri tulevaisuudesta?

Kuinka monta tuntia käytät keskimäärin kuussa rööreihin? Rööripuiden valitsemiseen, höyläämiseen, formaamiseen, sitomiseen, veistämiseen? Entä
röörien kokeilemiseen, kostuttamiseen ja päivittäiseen hienosäätöön? Entä
minkä arvoista tämä aika on sinulle rahassa laskettuna? 129 euroa?

J
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os olisit valmis pulittamaan
tuon summan voidaksesi käyttää rööreihin varatun ajan harjoittelemiseen,
muihin harrastuksiin tai mihin tahansa muuhun, niin Légère Reeds
Oy:lla saattaa olla ratkaisu rukouksiisi. Vuodesta 1997 Légère Reeds
on valmistanut ja myynyt synteettisiä lehdyköitä klarinetille ja saksofonille, ja kesäkuussa 2016 yritys
lanseerasi synteettiset muoviröörit myös oboelle. Suomessa Légèren
sekä oboen että fagotin röörejä myy
Soitin Laine, 129 euron kappalehintaan.
Oboistit saivat odottaa Légèreitään pitkään, sillä toimivan kaksoisruokolehdykän valmistaminen
osoittautui odotettua vaikeammaksi.
Légèren röörit on valmistettu myrkyttömästä polypropeeni-muovista,
jonka tiheys on hyvin samanlainen
kuin kostealla ruokopuulla. Yrityksen perustajat Guy Légère ja Mark

Kortschot löysivät tavan muuntaa
muovin molekyylirakennetta tehdäkseen polypropeenista kovempaa,
jolloin se soveltui paremmin lehdykkä- ja röörimateriaaliksi. Yritys lupaa
rööriensä kestävän hyvin hoidettuina jopa kuukausia ja niiden saundin
olevan “kaunis ja luonnollinen ilman
minkäänlaista kostuttamista”.
“Légèret muutti mun elämän,
enkä edes liiottele”, sanoo SibeliusAkatemiassa puhallinorkesterijohtoa opiskeleva ja samalla Kaartin
soittokunnassa sijaistava oboisti Saku Mattila. “Aluksi piti vähän opetella, että mitenkäs näitä röörejä
soitetaankaan, kun olivat sen verta erilaisia kuin omani, mutta sanoisin, että täysin vaivan arvoista.”
Mattilan soitin on Rigoutat-merkin "J Modèle" oboe, mikä on onnekas sattuma ottaen huomioon,
että myös Christoph Hartmann soittaa Rigoutat'lla. Hartmann on Berliinin Filharmonikkojen oboisti ja

on ollut pitkään mukana kehittämässä toimivaa synteettistä Légèreoboerööriä. “Nämä röörit passaavat
soittimeeni todella hyvin”, Mattila
sanoo. “Ylä-äänet ovat vaivattomia,
riittää että painan toisen oktaaviläpän alas ja äänet ovat täysin kohdillaan. Ja vastaavasti alaäänet syttyvät todella helposti. Onhan näissä
Légèreissä toki vielä kehittämistä, mutta olen ollut tyytyväisempi
näihin muovisiin kuin itse tekemiini perinteisiin rööreihin.” Mattilalta
röörienteko on jäänyt tauolle Légèreiden myötä. “Ei minulla ikinä mitään röörientekoa vastaan ollut, ihan
mukavaa puuhasteluahan se voi olla. Mutta stressi siitä, että onnistuuko tekemään hyvän röörin, kun aika
on kortilla ja paniikki nousemassa,
on asia, jota ei ole ollut ikävä. Näiden röörien kanssa tiedän, että minulla on aina toimiva vaihtoehto, ja
väittäisin, että tästä tietoudesta nouseva vapaus on osaltaan tehnyt mi-
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nusta myös paremman muusikon.”
Kaikki eivät ole yhtä positiivisia. “Ostin heti kesäkuussa muutaman Légèren, joita soittelin hyvillä mielin ja suurella mielenkiinnolla,
mutta sitten, kun työt alkoivat orkesterissa, niin rupesi vähän epäilyttämään, että onkohan näistä nyt
mihinkään”, kertoo Radion Sinfoniaorkesterin oboen äänenjohtaja
Jorma Valjakka. “Sanoisin kuitenkin,
että löysin kesällä uuden innon ja
rentouden soittamiseen, kun pystyin
vain ottamaan kotelosta röörin ja
ruveta soittamaan ilman minkäänlaista säätämistä. Oboe oli yhtäkkiä
kuin mikä tahansa muu soitin.” Valjakan röörikotelosta löytyy kahdeksan Légèreä, joista hän kuulemma
pilasi muutaman yrittäessään veistellä röörejä mieleisekseen.
Valjakka soittaa monen suomalaisen orkesterimuusikon tapaan Ludwig Frank -oboeta. “Légèret toimivat mun mielestä Frankeissa ihan
hyvin. Kaksiviivaiset G ja Fis ovat
kivasti kohdillaan, mutta yllättäen
keskirekisterin C ja H saattavat olla
vaikeita. Ylä-ääniä täytyy vähän hakea, mutta suurin etu näissä rööreissä on se, että ne todella ovat samanlaisia aina. Opeteltuani esimerkiksi
korkean C:n paikan, pystyin luotta-
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maan siihen, että ääni tulee aina vireessä. Ongelmat alkoivat ehkä siitä, kun rupesin vaihtelemaan näiden
röörien ja omieni välillä. Taitavat olla keskenään liian erilaisia.” Légèreiden suurimmaksi pulmaksi Valjakka kokee saundin. “Siis kyllä nämä
ihan hyvältä kuulostavat, mutta jotain vain jää uupumaan. Tuntuu, että
röörit eivät värähtele vapaasti eivätkä
resonoi”, Valjakka kertoo. “Rupesin
töiden alettua soittamaan taas omilla rööreilläni, mutta sitten sairastuin,
enkä flunssaisena jaksanut veistellä röörejä. Pari viikkoa soitin Légèreillä töissä ja sain joiltain työkavereilta hyvinkin positiivista palautetta,
mutta itseäni saundi häiritsi.”
Saku Mattila ei koe saundia ongelmaksi, mutta hiljaisten nyanssien
saaminen ulos rööreistä on kuulemma vaikeaa. “Varsinkin alkuaikoina minun oli vaikea tehdä diminuendoa, ääni saattoi oudosti katketa
kesken. Mutta harjoittelu auttoi siihenkin pulmaan.”
Suomessa Légèreiden maahantuojana toimii Soitin Laine. Timo
Mansikka-Aho Turun liikkeestä sanoo, että suomalaisten oboistien
kiinnostus Légèreihin on ollut suurta ja röörejä on myyty ympäri Suomen kesäkuusta lähtien jopa toista

sataa. “Saamamme palaute on ollut positiivista ja selvästi näitä pidetään parempina kuin mitä tahansa
muuta markkinoilla ollutta muovirööriä. Tällä hetkellä on kuitenkin
sellainen "one size fits all"-meininki, mikä ei tietenkään toimi kaikille,
kun malleja ja kovuuksia on vain yksi”, Mansikka-Aho kertoo. “Monet
tuntuvat kuitenkin ostavan tällaisen
röörin itselleen vararööriksi. Että jos
se konserttirööri sanoo itsensä irti
hankalassa kohtaa, niin onpahan ainakin ihan kelpo rööri varalla.”
Mansikka-Aho sanoo, että Légèren fagottiröörejä myytiin uuden
kehittyneemmän mallin lanseeraamisen jälkeen vuonna 2013 paljon,
koska moni oli kiinnostunut kokeilemaan synteettistä rööriä, mutta
nykyään Soitin Laineelta ostetaan
fagotin röörejä joitakin kymmeniä
vuositasolla.
Fagotisti Bridget Allaire-Mäki Tapiola Sinfonietasta on soittanut Légèreillä noin vuoden. “Aluksi
Légère-röörit olivat minulle todella
raskaita ja soittaminen niillä oli minulle vaikeaa, mutta röörien tekoon
kuluva liiallinen aika ja röörien aiheuttama stressi motivoivat minua
opettelemaan muovirööreillä soittamista”, Allaire-Mäki kertoo. “Ih-

23

Légère-röörit

misillä on todella paljon ennakkoluuloja, kun kyse on synteettisestä
materiaalista. Monien mielestä röörien saundi on huono ja aina saman
lainen, mutta jos harjoittelee, niin
näistäkin rööreistä voi saada ulos
eri saundeja, värejä ja nyansseja. Pitää vain nähdä vaivaa ihan niin kuin
minkä tahansa muunkin uuden asian kanssa. Nykyään kukaan ei huomaa, että röörini on niin sanotusti "feikki", eivät edes fagotistit.” Jos
muoviröörit tuntuvat raskailta, Allaire-Mäki neuvoo fagotisteja pitämään röörejä hetken kuumassa vedessä ja sitten painamaan sormilla
rööriä kiinni 30 sekuntia. Vastaavasti jos rööri tuntuu olevan liian kiinni
tai kevyt, sitä voi puristaa lämmittämisen jälkeen auki.
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"Jos en joutuisi
stressaamaan
näin paljon
saundista, en
tekisi varmasti
enää yhtäkään
rööriä."
-Jorma Valjakka

Sekä Allaire-Mäki, Mattila että
Valjakka näkevät Légèreiden suurimpana valttina sen, että ne ovat
kestäviä ja pysyvät aina samanlaisina. “Toki niitä pitää vähän soitella
sisään, mutta kyllä ne sitten kestävät
pitkään”, sanoo Mattila. “Minulla on
tosiaan viisi Légèreä, joilla olen soittanut kesäkuusta asti. En soita ikinä liikaa yhdellä, vaan vaihtelen päivästä toiseen rööriä. Jos on tuntunut,
että joku rööri on lässähtämäisillään,
olen jättänyt sen koko viikoksi rauhaan. Usein, kun sitten otan röörin
uudelleen kokeiluun, se on taas vähän jäykistynyt.” Allaire-Mäki kiittelee synteettisten röörien luotettavuutta: “Pitkänkin tauon jälkeen
voin vain ottaa fagottini kotelosta ja
soittaa, sillä rööri on täysin samanlainen, kuin se oli ennen lomaa.”
Valjakan mielestä parasta Légèreissä on niiden reagoimattomuus
sään ja ilman kosteuden vaihteluun.
“Periaatteessa voisin nähdä, että
muoviröörit sopisivat hyvin orkesterisoittoon. Monille on varmasti tuttua se, että valitsee vaivalla kenraalin aikana röörin, jolla haluaa soittaa
konsertissa ja sitten konsertin aikana ilman kosteus nousee yleisön vaikutuksesta ja rööri turpoaa. Ja sitten
väliajalla saliin räjäytetään päälle ilmastointi ja ilmankosteus tippuu
ja rööri tuntuu paperiselta suussa.
Muovirööri olisi tietenkin täysin immuuni näille muutoksille. Ei tarvitsisi viidenkymmenen tahdin tauonkaan aikana miettiä, että mitenkäs
paljon rööriäni nyt kostutan ennen
sooloani”, Valjakka tuumii. “Täytyy
sanoa, että jos soittaisin kakkosoboe-

ta, enkä joutuisi stressaamaan näin
paljon saundista, niin en tekisi varmasti enää yhtäkään rööriä.”
Tästä kaikesta innostuneena lähdin Légère-reissulle Soitin Laineelle. Ymmärrettävistä syistä röörejä ei saa kokeilla ennen ostohetkeä,
mutta edes pakettia ei saa avata, jotta voisi tarkastella rööriä tarkemmin. Tämä herätti ainakin itsessäni sika säkissä -tunteen, mutta ostin
kuitenkin kokeiluun kaksi rööriä.
Légèret näyttävät siltä kuin olisivat suoraan tulevaisuudesta: kärjestä pohjaan samanlaista läpikuultavaa muovia ympyröi hylsyn kohdalla
kolme mustaa kumilenkkiä, joiden
on tarkoitus joustaa korkin tavoin,
jotta rööri istuisi tiukasti eri soittimiin. Hylsyosa tuntui kuitenkin
varsin löysältä omassa soittimessani,
mikä korjaantui laitettuani tupakkapaperia röörin ympärille.
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Kokeillessani rööriä moni asia yllätti positiivisesti: vaikka rööri ei pärissyt samalla lailla mihin olen tottunut perinteisten röörien kanssa,
niin soittaminen oli erittäin helppoa. Kaikki äänet, jopa ala B, syttyivät täysin vaivattomasti. Saundi ei
ollut mielestäni mitenkään huono,
mutta ehkä vähän liian honottava ja
monotoninen. Mutta ylä-äänet jäivät roikkumaan armottoman paljon
ja muutenkin vire oli yleisesti ainakin omalla soittimellani (Marigaux'n
901 muovisella yläosalla) liian matala. Yritin nostaa toisen röörin virettä leikkaamalla pari milliä "hylsyn"
pohjasta, mikä ei auttanut.
Valitettava pettymys! En soittimineni sovi Légèren "yksi koko kaikille" -muottiin. Omalta kohdalta-

ni Légèreiden kokeilu taitaa jäädä
tähän, mutta toivottavasti yritys alkaisi luotsata eri pituisia ja formuisia röörejä, niin ehkä minullekin löytyisi sopiva.
Kenelle Légèret sitten voisivat sopia? “Voi olla, että nämä ovat
kuitenkin liian raskaita nuoremmille soittajille”, Mattila sanoo. “Mutta muille, jos yhtään on kiinnostusta,
niin suosittelen lämpimästi ihmisiä
kokeilemaan! Vararööriksi varmasti
todella hyvä, jos yhtään passaa soittimeen.” Entä hinta? “Sata kolmekymmentä euroa on mielestäni aivan liikaa”, sanoo Valjakka. “Jos rööri
toimisi täydellisesti, niin sitten hinta olisi jopa halpa. Mutta mielestäni kehittämistä on vielä paljon, eikä vastine rahoille ole riittävä.” Entä

voisiko Légèreissä olla Valjakan mielestä mahdollisuus röörien tulevaisuuteen? “Kiteyttäisin näin: Légère
on parempi kuin huono rööri, mutta huonompi kuin hyvä rööri. En usko, että juuri tällaisina nämä muoviröörit voisivat vallata oboemaailmaa.
Mutta synteettisessä materiaalissa on kuitenkin lukemattomia etuja.
Ehkä tulevaisuus voisi hyvinkin olla
jonkinlainen synteettinen rööri, jota
pystyisi itse muokkaamaan mieleisekseen.” Toivottavasti oboemaailma
ei joudu odottamaan liian pitkään,
minä ainakin vaihtasin 129 euroa
ilosta kiljuen toimivaan rööriin ja
kahteenkymmeneen tuntiin!

Kristiina Salmi

Sakun vinkit Légèren valitsemiseen ja hoitamiseen:

• Kaupassa pakettia ei voi avata, mutta rööriä voi tarkastella muoviläpyskän alta. Yritä katsoa,
että rööri olisi mahdollisimman symmetrinen, kärjestä ole lähtenyt kulma, eikä siinä ole halkeamaa tai röpelöä. Yritä valita rööri, jossa aukko ei ole liian kiinni eikä liian auki, vaan ideaalisti
ovaalinmuotoinen
• Puhdista Légèret säännöllisesti vedellä ja miedolla saippualla. Lisäksi voit käyttää piippurassia puhdistaaksesi rööriä sisältä, mutta älä työnnä rassia liian syvälle röörin sisään, ettei kärki
vaurioidu.
• Jos rööri vuotaa ja on sen takia raskas, sen ympärille voi laittaa putkiteippiä tai kelmua. Olen
itse ottanut parista raskaasta rööristä vähän pois hiekkapaperilla, mutta en ehkä suosittele kokeilemaan, koska silloin saattaa mennä koko rööri pilalle.
• Jos rööri väsähtää, pidä sen soittamisesta taukoa ja yritä uudelleen viikon kuluttua. Myös yksi
kierros rautalankaa saattaa auttaa jäykistämään rööriä entiselleen.
• Yritä olla puristamatta huulilla, kun soitat Légèreä, muuten rööri ei värähtele enää ollenkaan. Itse käytän paljon ilmaa ja puhallan rööriin ihan reilusti.
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Ilotulituskonsertti
Turussa 13.11.2016
Ilotulituskonsertti
Turussa

”
Kuva: Molla Walamies/Ilmari Kopponen

La Réjouissance!
(Bileet!)
26

Tunnelmia isänpäivän
ilotulituskonsertista
Turussa 12.-13.12. 2016
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Tässä on vaaran maku”
toteaa ystäväni, laittaa
kokeilemansa röörin takaisin koteloon ja nappaa vesipurkista uuden.
Sigyn-sali surisee, köhisee ja vikisee kymmenien oboistien ja fagotistien herätellessä itseään ja soittimiaan tulevaan koitokseen. Vaaran
maku ei ole ainoastaan röörissä, sillä myös ohjelmistoomme kuuluvalla Händelin Ilotulitusmusiikilla on
historiaa riskialttiina teoksena: kantaesityksessään vuonna 1749 se aiheutti Lontoon ensimmäisen liikenneruuhkan, ja kuulemma viime
kerralla SOFSin sitä esittäessä lähes metsäpalon. Tällä kertaa teokseen liittyvä ilotulitus olisi tarkoitus järjestää sisätiloissa. Silmäilen
Turun konservatorion kaunista tiili-teräs-lasi-arkkitehtuuria. Entinen köysitehdas on kyllä korkea ja
vankanoloinen, mutta onko se riittävä ilotulitukselle?
Ensimmäisenä harjoitusvuorossa ovat Purcell-sovitusten soittajat.
Muut teokset paitsi Ilotulitusmusiikki soitettiin hieman pienemmillä kokoonpanoilla, mikä aiheutti aikatauluun pientä odottelua – mutta
ei kai sitä jaksaisi koko ajan tuutata
muutenkaan. Laulusolisti, sopraano
Pirjo Leppänen kantaa laulaessaan
pientä punottua koria, josta pilkottaa mm. saippuakuplatarvikkeet ja
pitkä valkea sulka. ”Rekvisiitat” hän
vastaa tiedusteluihini salaperäisesti.
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Fairy Queen, Pirjo Leppänen. Kuva: Molla Walamies/Ilmari Kopponen

Iltapäivällä, Turun konservatorion tarjoaman ravitsevan lounaan jälkeen pääsen itsekin kaivamaan soittimeni kotelostaan. Tai no, ensin on
nuottien tarkastajaiset Crichton-salissa. Kapellimestarinamme toimiva Aila Hettula oli lähettänyt seikkaperäiset esitysohjeet jo hyvissä ajoin
sähköpostitse, kuin myös muutamia korjauksia nuotteihin, pois-

tellen mm. valmiiksi kirjoitettuja
korukuvioita. Tunnustan, etten ollut ihan varma mitä ”inégales-rytmiikka” tai ”ranskalainen alkusoitto-meininki” tarkoittivat, mutta
päätin seurata kokeneempien ja
sivistyneempien soittajien vanavedessä. ”Se on vähän niinku swingiä, diiba-daaba” kuulin sivukorvalla
jonkun selventävän.

27

Ilotulituskonsertti Turussa 13.11.2016

28

Vasta auringon käytyä mailleen
pääsemme tositoimiin. Tällaisessa barokkiorkesterissa soittaminen
on aivan toisenlainen kokemus kuin
tavan puhallinorkesterissa istuminen. Saa seistä, saa lisätä koruja, saa
soittaa reippaasti. Tässä musiikissa
ei tarvitse hikoilla pianissimoiden
kanssa: jos halutaan enemmän ääntä, kirjoitetaan tavaraa useammalle
soittajalle. Jos taas hiljempaa, soittajia vähennetään.
Tunnelma on lämmin ja hyväntuulinen. Luonnontorvien, oboeiden ja
fagottien rehevä yhteissaundi täyttää
koko salin. Ammattilaiset ja amatöörit, opettajat ja opiskelijat soittavat kaikki samoista stemmoista ja
hörähtelevät kukin vuorollaan unohtamilleen kertauksille. Keikalla sitten muistetaan!
Barokin soittaminen on aika raskasta: taukoja ei ole juuri ollenkaan.
Kun kapellimestarin kädet laskeutuvat, päästävät kaikki huojentuneita rööristeille pakollisen, helpottavan uloshengityksen. Kerrankin en
ole ainut, joka kappaleen päätteeksi näyttävästi hönkäisee hiilidioksidinsa ulos! Lienee aika siirtyä majapaikkana toimivaa Bore-laivaa kohti.

Oman hytin löytäminen Borelaivan sokkeloisista sisuksista vaati hieman aikaa ja päättäväisyyttä,
mutta muutaman umpikujan jälkeen sekin löytyi, kuten myös tie takaisin saliin, jossa oli tarkoitus pitää
yhteinen illanvietto. Ilta sujui oikein
rattoisasti, mitä nyt ruokaa oli va-

rattu 70 hengen sijaan viidellekymmenelle – toiset saivat valitettavasti
tyytyä makaroniin. Pienen esityksen
tarjosi SOFS-kvintetti, lähes vaatien
uhrikseen erään lampun Boren katosta – laivat eivät ilmeisesti ole mitoitettu fagottiesityksiä varten.

Suomen Trumpettikillan ja ja Käyrätorviklubin soittajat esiintyivät omilla numeroillaan ensimmäisellä puoliajalla. Kuva: Molla Walamies/Ilmari Kopponen
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Yksi takana, toinen vielä edessä. Jatkuva seisaaltaan soittaminen vaati pientä pötköttelyä kenraalin ja konsertin välissä.
Kuva: Paula Mäkinen

Isänpäivä valkeni kylmänä ja aurinkoisena. Treenit oli treenattu, sillä
myös kenraaliharjoitukseen oli tulossa yleisöä. Pyrotekniikka oli vallannut salia reunustavat käytävät kaapeleillaan ja panoksillaan – käytävistä löi
lieskoja, sinne ei siis ollut enää menemistä. Itse soitin vasta puoliajan jälkeen, mutta live-streamattua konserttia pystyi seuraamaan kätevästi
takahuoneessa useista älyluureista.
Konserttia seurattiin kuulemma jopa
Japanissa ja Amerikassa asti.
Isänpäiväkonsertti lienee yhtä elämyksellinen niin katsojille kuin soittajillekin, sisältyihän siihen paljon
erikoisuuksia, joita ei ihan joka konsertissa nähdä tai kuulla: rivikaupalla
luonnontorvia, keijukuningatar saippuakuplineen, oikea ilotulitus sisätiloissa, sekä Réjouissance –osan aikana soittajien harteille laskeutunut
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kultainen konfettisade. Konsertti oli
ilmeisen onnistunut, ainakaan siitä
ei syntynyt tulipaloa eikä mellakkaa.
Mutta, kuten kaiken hyvän kohdalla, tälläkin kertaa koitti aika kiittää stemmakaveria, lakaista konfetit
hartioilta, tuulettaa pyrotekniikan
katkut käytävistä ja suunnata kotia
kohti. Autoseurueessamme olimme
yksimielisiä, että radio pidetään paluumatkalla kiinni.

Paula Mäkinen

Konsertti on katsottavissa
ilmaiseksi osoitteessa
e-concerthouse.com!
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Purkautuva
lankakerä
iK aapapstus!
tark

Tällä kertaa
tarkastuksen
kohteena on Pedro
Conejeron kaappi.
Who are you and what do you do?
My name is Pedro Pérez Conejero,
for most of the people in Finland
Pedro Conejero (in Spain we have
two last names, one from father and
one from mother, so my mother is
so happy to see her surname first).
I am principal bassoonist in Lappeenranta Kaupunginorkesteri.
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Why bassoon is your instrument?
By accident, I was 12 years old and
I loved football like 99% of Spanish
kids. I was very sick and on the way
to the doctor, I listened on the radio some jazz music. I can't remember what piece but it was a saxophone and I basically fell in love with
that music, I wanted to play that, to
sound like that. So, my doctor actually was the president of one of the
wind bands of my hometown, I asked him if it would be possible to
learn how to play saxophone and he
told me "Pedro, there are too many saxophone players, but we got a
new instrument, a bassoon, would
you like to play it?" I said "yes, why
not", but actually I didn't even
know what a bassoon was, so I ran
home to check in the encyclopedia
(we had no computers in our home)

and I found a picture and I thought
"that’s cool!"... Until today.
How did you end up to Lappeenranta?
After knowing that my contract/
trial in Tampere Filharmonia was
close to finish, I decided to continue
auditioning, so Lappeenranta was
the first one and I was lucky enough
to get the position.
What is your favourite music?
What can I say, I love music, I love
almost everything, last songs sounding in my phone that I love are
"Concerto for 2 cellos in G minor"
rv531 2nd movement by Vivaldi
(by Il Giardino Harmonico), "Light
of the Seven" by Ramon Djawadi from Game of Thrones, "Colloque sentimental" by Leo Ferré interpreted by Jaroussky (he’s great!!!)
or "Ready for your love" by Gorgon City.
What is the best thing in your
work?
Of course my colleagues, great
people all of them, but apart from
that, the possibility like musician in

small orchestra to be in direct contact with artistic decisions to offer
to our public, week by week, more
interesting musical purposes.
What do you have on your closet
(locker) at work?
All concert clothes, recorder, rain
cover for the instrument, perfume,
scores for next week and... Oh! And
my bassoon.

Tuttu tilanne? Röörin sitominen on
juuri kriittisimmässä vaiheessa ja
tunnet, kuinka lankakerä alkaa purkautua kädessäsi. Hyvällä tuurilla
saat röörin sidottua valmiiksi, mutta
todennäköisemmin homma menee
pieleen viimeistään solmua tehdessä. Ja ei muuta kuin sitomaan rööriä uudelleen heti lankakerän selvittelyn jälkeen...
Kun tämä oli sattunut omalle kohdalleni riittävän monta kertaa, aloin
etsiskellä helppoa keinoa, ettei sama toistuisi aina vain uudestaan ja
uudestaan. Toimivimmaksi ratkaisuksi valikoitui lopulta lankakerän
yläosan ”kuorruttaminen” kontaktiliimalla.

MYYDÄÄN HUMIDIPRO
OBOEN JA ENGLANNITORVEN TUPLAKOTELO

Kontaktiliima muodostaa kuivuttuaan kumimaisen pinnan, joka estää
lankakerää purkautumasta, kun lankakerää joutuu pyörittelemään kädessä rööriä sitoessa. Liimasta ei ole
käytännön haittaa, koska se pitää
lankaa paikoillaan vain muutaman
millin matkalta kerrallaan.

Myydään Lomax Classicin HumidiPro oboen ja
englannintorven tuplakotelo. Sisältää kotelonsuojuksen sekä 3 kpl humidipakkosteuttajia. Ostettu Soitin
Laineelta 2014, ovh. 590€.
Siistissä kunnossa.
Hintapyyntö 340€.
Eeva-Kaisa Rönkä
eevakaisa@hotmail.com
041 449 5790

Matti Kettunen

Tee näin:
1.

2.

Levitä ohut ja tasainen kerros
kontaktiliimaa lankakerän viistoon yläosaan
Anna liiman kuivua täysin
kuivaksi

What is the oddest (bizarre) thing
what you have had there (in your
closet)?
Well... something to confess... all
my kitchens stuff !!!! I love cooking
and I was moving out from my old
apartment.
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Challenge /name one oboe player
(who will answer to these questions after you).
Of course Santeri Kaksonen, I am
really interested about the weirdest
thing he could have in his locker,
hahahaha.

❘ 3 ❘ 2016

Ostetaan/Myydään
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