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Rööri on Suomen oboe- ja
fagottiseura ry:n jäsenlehti.
Lehteen kirjoittavat vastaavat itse omista näkemyksistään.
Rööri sekä sen kevyempi
versio Röörilehdykkä ilmestyvät neljä kertaa vuodessa.
Lehteä ja ajankohtaistiedotetta
koskevat yhteydenotot ja aineisto:
jasentiedote@suomenoboejafa
gottiseura.net
Päätoimittaja
Veera Pesu
Ulkoasu
Paula Mäkinen
paulatitania@gmail.com
Painopaikka
Painosalama Oy, Turku, 2018
Ilmoitushinnat 1/2018
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

Ex-puheenjohtajalta
Maaliskuussa pidimme SOFS-vuosikokouksen puhallinpäivien yhteydessä Musiikkitalolla. Seuran johtokunta uudistui. Veera Pesusta tuli
puheenjohtaja ja Laura Clewer valittiin johtokunnan jäseneksi, pitkäaikaisen johtokuntalaisen Corcin
siirtyessä syrjään. Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa Laura valittiin myös sihteeriksi, joten johtokunnan tehtäväjakokin uudistui.
Entisistä itse toimin varapuheenjohtajana ja ikinuori Asko A. johtokunnan jäsenenä edelleen. Tehtävää
riittää kaikille jatkossakin, ei huolta.
Oman puheenjohtajakauteni aikana jo oraalla ollut nuorisotoiminta oli painopisteenä seuran toiminnassa. Hyvin toimivan johtokunnan ja osittain onnekkaidenkin sattumuksien myötä järjestettiin monta hienoa tapahtumaa ja koulutustapahtumat vakiintuivat. Viime aikoina Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus on tullut mukaan ja ottanut
isoa roolia tapahtumien järjestämisessä.Kuluvan vuoden kevättapahtumamme yhteydessä olivat Akatemian fagottiopettajat antamassa soittotunteja sekä rööriopetusta.
Omista oppilaistani oli kaksi mukana ja myönteistä hyörinää fagotin
parissa oli havaittavissa kevään soittotunneilla tapahtuman kokemusten seurauksena. Uudenkin puheenjohtajan aikana koulutustoiminta
jatkuu ja monipuolistuu. Veeralla on
vahva näkemys asiasta ja lisäksi laajat suhteet sekä kotimaassa että ulkomaille. Onnea ja intoa pestiin!
Uusi sihteerimme Laura on tehnyt opinnäytetyön: Voi voi, kun teitä
fagotisteja on niin vähän : näkemyksiä Suomen musiikkioppilaitosten fagottioppilastilanteesta, joten hänellä-

kin on hyvä näköala, kuinka saadaan
fagotit soimaan Suomenmaassa jatkossakin.
Kesä tulee musiikkileireineen,
tänä keväänä kannustimme nuoria
tuplarööristejä leireille ja kursseille leiriavustusten muodossa. Seuran kassan pohjalla oli parin vuoden
takaisen juhlavuoden jäämistöä, jolla yritämme saada nuoria kiinnittymään myös leirielämään. Musiikkileirit voivat olla myös kustannuksiltaan joillekin perheille vaikeasti saavutettavissa, pienikin apu voi olla
ratkaisevan tärkeää. Hyvä on muistuttaa itseämmekin yhä uudestaan,
että harrastusten kirjo on näinä päivinä niin valtava, että monenlainen
ruohonjuuritason työ on välttämätöntä saadaksemme tuplaröörien äänen kuuluviin edelleen.
Nyt jo ex-puheenjohtajana, kirjoitukseni tälle palstalle on viimeinen. Iso Kiitos tuesta ja kannustuksesta PJ-vuosinani. Menestystä uusille toimijoille,
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Hyvää Kesää koko SOFS-väelle!
PS.
Jos ette vielä, niin käykää katsomassa Suomen hauskin mies-elokuva.
En tiedä onko Otto Virtanen Suomen hauskin mies, mutta hänen fagotisminsa toimii ja toimii hienosti
elokuvan pää-äänenä.
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Päätoimittajalta

Kiitos
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...puheenjohtajakaudestasi, Eero!
Ja hienoa, että jatkat toimintaasi
SOFS:ssa, nyt seuran varapuheenjohtajana! Pj-kaudellasi SOFS:n
toiminnasta on tullut näkyvämpää.
Seuran jäsenmäärä on kasvussa, ja
tapahtumiin riittää osallistujia – mitä muuta voisimme enää yhdistystoiminnalta toivoa!
Olen ollut mukana SOFS:n hallituksessa viimeiset kaksi vuotta, ja
täytyy myöntää, että tässä, hyvässä seurassa, olen todella viihtynyt!
Mahtavaa porukkaa! Vai mitä tuumaatte pienten kaksosten äidistä,
joka jaksaa laittaa olemattomalla vapaa-ajallaan maksumuistutusviestejä niille, joilta se pieni jäsenmaksu on vahingossa unohtunut maksaa. Kiitos Anna-Kaisa! Jokaiselle hallituksen jäsenelle on siis löytynyt paljon tekemistä. Sanna hoitaa
edelleen tilejä, Soineli tapahtumiin
liittyviä, kaikkia mahdollisia tehtäviä, Asko jäsen- ja sihteeriasioita, ja Laura, nyt siis uutena hallituksen jäsenenä, aloittaa sihteerin hommissa – tervetuloa Laura! Corcci on
lepovuorossa, ja toivottavasti jatkaa
aktiivista työtään Suomen tuplaröörien hyväksi toimimalla mm. fagottiopettajana Turussa – kiitos meidän
kaikkien puolesta!
Maininnanarvoista on myös seuramme rivijäsenten, lehden taittajan Paula Mäkisen ja nettisivujen ylläpitäjän Matti Kettusen työ,
jota kumpikin hoitaa vapaa-ajallaan. Kiitos Paula ja Matti! Puhallinkapuopiskelija, monitaituri Saku Mattilan johdolla oli kiva soit-

Onnea Jouko Teikari!

Töölössä päristeltiin
21.-22.4.2018

Jouko Teikari 80 v.

Tunnelmia SOFSin perinteikkäästä
kevättapahtumasta pääset
lukemaan ja katsomaan
Taideyliopiston Suomi Soimaan
-blogista!
www.uniarts.fi/blogit/suomisoimaan/fagotilla-töölössä

taa konsertit Oulussa ja Helsingissä
– kiitos Saku! Martti Pesonen tarkistaa jatkossakin tilit – hyvä Martti! Jokaisen osaamista ja osallistumista siis kaivataan.
Pienten oboistien ja fagotistien vanhemmatkin ovat tervetulleita mukaantoimintaan! Oli työpanos mikä vaan (autokuski, tapahtumien valokuvaaja, kahvinkeittäjä), niin se
otetaan kiitollisuudella vastaan. Jos
kiinnostuit, niin otathan yhteyttä.
Istun nyt pihakeinussa, auringonpaisteessa kuuntelemassa kirjosiepon tsipuli-tsipulivärssyä, ja keräilen voimia illan Parsifal-oopperan näytökseen. Punarinta on kadonnut pihapiiristä, tervapääskyä jo
odottelen. Tinttien ahkera pesänrakennus jää kesken, kun kirjosieppo valtaa paluumuuttajana heidän
pesäpönttönsä. Juuri nyt, ihan silmieni edessä, on keväisen kotipihan
huikea draama meneillään. Wagne-

Suomen oboe- ja
fagottiseuran kunniajäsen
Jouko Teikari juhlisti
80-syntymäpäiväänsä
omalla konsertillaan
28.1. 2018.

rin monitasoiseen tarinaan sukeltaminen pimeässä orkesterimontussa
ihan hetkisen kuluttua tuntuu ajatuksena hiukan oudolta. Ehkä yritän
hypätä mukaan musiikin virtaan,
sen kummemmin analysoimatta tarinaa tai sen vaikutuksita maailmankaikkeuteen. Minulle kun nyt riittäisi vain toimiva rööri, ei Graalin
malja. Mutta oi miksi, miksi teinkään röörit jo huhtikuun puolella –
silloin kun oli vielä talvi. Nyt on +30
astetta mittarissa, ja ne röörit… No,
tähän oboistille sopivaan marinaan
onkin hyvä päättää. Toivottavasti
kesän leiri- ja festivaalitarjonnasta
löytyy jokaiselle jotakin: yhteissoittoa, soittiksia, upeita konsertteja ja
kenties uusia ystäviä!
Kiitos luottamuksesta ja iloista
kesää kaikille!
T. Veera, uusi pj.
PS.
Lehden päätoimittajan paikka olisi
nyt vapaana!
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Jouko Teikari syntyi Vehkalahdella v. 1938. Hän opiskeli klarinetin- ja oboensoittoa Kotkan musiikkiopistossa 195961 ja oboeta Sibelius-Akatemiassa 1962-67. Teikari toimi Suomen Kansallisoopperan orkesterin I oboistina 1963-67
ja samassa tehtavassa Radion sinfoniaorkesterissa 1968-88. Sibelius-Akatemian oboensoiton lehtorina hän toimi
1980-2002 ja vuodesta 2000 alkaen myös Kotkan seudun musiikkiopiston oboensoiton opettajana.

1 ❘ 2018 ❘

Oulun suurtapahtuma

Pohjoisen puhallus
14.-18.2.2018

Kapu Saku ja solisti Antti

Oulun suurtapahtuma kokosi yhteen suuren
määrän oboisteja ja fagotisteja. Tässä
tunnelmia osallistuneilta.
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Päällimmäisenä koulutusviikonlopuista jäi mieleen se ryhmähenki. Se, kuinka kaikki kuuluivat sinne, eikä kukaan ollut ylimääräinen.
Harvoin on ollut ihan uusien ihmisten seurassa ja ihan oudossa paikassa niin helppo olla. Tullessa tervehdittiin nimeltä ja olo oli tervetullut.
Mainittavana ovat tietysti ammattitaitoiset ja kerta kaikkiaan huiput opettajat, jotka olivat lähtökohta sen hyvän fiiliksen syntymiseen.
Ihanaa että on ihmisiä, jotka tajuavat tällaisten tapahtumien tärkeyden ja jaksavat nähdä vaivaa niiden
eteen.
Klasaripuolelle kuuluu jossain
määrin stereotypia, että täydellisyyt-

tä tavoitellaan. Tämä käsitys on nyt
tullut kumottua monta kertaa. Ei se
pointti ole se, että kaikki osuu nappiin vaan se, että jokaisen paras riittää. Että on tapahtumia, joissa kaikilla soittajilla on suussaan rööri ja
saadaan yhdessä kokeilla uutta. Minulle tätä uutta oli Oulun tapahtumassa soitettu improkappale. En ollut ikinä vastaavaa kokeillut. On antoisaa saada soittaa erilaisissa kokoonpanoissa erilaisten ihmisten
kanssa. Se on aivan valtava motivaation lähde.”
TEKLA KNUUTILA, NUORI
FAGOTISTI YLIVIESKASTA

Oulun seudun rööripuhaltajien
keskuudessa riitti tohinaa, kun Suomen Oboe- ja Fagottiseura (SOFS)
ry yhteistyössä Sibelius-Akatemian,
Oulun konservatorion, Oulu Sinfonian ja Oulun seurakuntien kanssa järjestivät 14. - 18.2.2018 Oulussa suurtapahtuman nuorille oboisteille ja fagotisteille. Ohjelmassa oli
luvassa muun muassa yhteissoittoa ja soittotunteja, sekä espanjalaisen oboisti Ramon Ortega Queron
mestarikurssi ja konsertti Oulun
sinfoniaorkesterin solistina. Itse latasin tapahtumalle suuria odotuksia,
eikä se jättänyt minua kylmäksi.
Tapahtuma sai säväyttävän alun
itselleen keskiviikkona 14.2. Ramon
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Ortegan mestarikurssin merkeissä. Mestarikurssille osallistui oboisteja Sibelius-Akatemiasta ja Oulun
konservatoriolta. Itse seurasin kurssia kuunteluoppilaana, ja käsiini jäikin hienon kokemuksen lisäksi paljon vinkkejä myös omaan soittooni. Erityisen selkeästi mieleeni kuitenkin jäi mestarin itsensä malliesimerkki Mozartin konsertosta. Tapahtuman odotetuin hetki – ainakin minun osaltani – oli käsillä torstai-iltana; Oulun sinfoniaorkesteri solistinaan Ramon Ortega konsertoi Madetojan salissa. Konsertti oli yksi parhaista missä olen koskaan ollut.
Viikonloppu koitti, ja sen myötä myös yhteissoiton aika. Minulle
yhteissoitto on aina ollut yksi mukavimmista osa-aloista soittamisessa, ja rööriorkesterissa soittaminen
olikin todella antoisaa. Pääsimme
myös kokeilemaan yhdessä improvi-
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sointia. Etukäteen hieman jännitti,
kun en ollut aikaisemmin juurikaan
improvisoinut, mutta se osoittautuikin yllättävän helpoksi ja mukavaksi. Tapahtuma sai arvoisensa loppuhuipennuksen sunnuntaipäivän loppukonsertissa.
Itselleni jäi tapahtumasta kokonaisuutenaan erittäin positiivinen
ja inspiroitunut mieli. Toivoisinkin,
että saisimme jatkossakin vastaavia
suurtapahtumia tänne Ouluun. ”
EEMELI NEVALAINEN,
18-VUOTIAS OBOISTI OULUSTA
Oboisti Ramon Ortega Queron
mestarikurssi oli minulle ensimmäinen ja jännitys oli katossa varsinkin,
kun tiesin pääseväni itse soittamaan
Ortegalle toisena Regina Hamarikiven oppilaana. Juuri ennen kurssia hermostuneisuus meinasi ottaa
vallan, mutta tilannetta pohtiessani totesin, että kurssilla olevat ihmi-

set ovat itsekin joskus olleet nuoria
soittajia samankaltaisessa tilanteessa
ja he kyllä ymmärtävät, jos hermostuksissaan mokailee. Päätin asennoitua ajattelemaan niin, että jos
en soittaisi kappalettani täydellisesti, tai edes hyvin, ei sillä olisi mitään
väliä. Kunhan saan tästä uuden hyvän kokemuksen jonka avulla seuraava vastaavanlainen tuntuisi edellistä helpommalta.
Ramon oli rento ja lämminhenkinen eikä opetustuokiossa enää
niin pelottanutkaan uuteen tilanteeseen joutuminen, vaan keskittyminen siirtyi opetukseen ja uuden tiedon sisäistämiseen. Soittaminen oli
hieman hapuilevaa, mutta sain hyviä neuvoja ja kehittämisen kohteita, eli loppujen lopuksi opetustuokio oli erittäin antoisa. Hienointa kuitenkin oli, kun soittamisen lisäksi sai kuunnella ja nähdä Sibelius-Akatemian opiskelijoiden soit-
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Oulun suurtapahtuma
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tamista ja oppia siitä, mitä Ramon
heille opetti.
Torstaina minulle piti soittotunnin Veera Pesu (SibA), jolta muutkin Reginan oppilaat saivat tunteja. On mahtavaa, kuinka eri ihmisen
opetuksessa soittamiseen tulee uusi näkökulma. Vinkit ja harjoitukset
ovat ihan toisenlaisia, ja ne tuovat
soittamiseen uusia ulottuvuuksia.
Mielenkiintoista oli myös nähdä,
kuinka opettajat kiinnittävät soittaessani eri asioihin huomiota, sekä
mitä he tekevät erillä tavalla opettaessaan ja soittaessaan.
Perjantaina alkoivat SOFSin
rööriorkesterin harjoitukset Oulun seurakuntatalolla Saku Mattilan
johdolla. Orkesterissa oli niin vasta-alkajia kuin jo pitkän uran soittamisen parissa tehneitä soittajia, ja
orkesteri soi upeasti. Soitimme Leevi Madetojan Suite Pastoralen, The
Mission- elokuvasta kappaleen Gabriel’s oboe, John Powellin musiikkia
elokuvasta How to train your dragon.
Näistä kappaleista Saku oli tehnyt
rööriorkesterille omat sovituksensa. Illan päätteeksi oli vielä improvisaatioharjoitus, jossa soitettiin Sakun sävellystä Herätys! jonka juuret juontuivat säveltäjän aamuisesta ajatuksenjuoksusta. Kappaleessa
johdateltiin soittajia improvisaation
maailmaan helposti lähestyttävällä ja hauskalla tavalla ja siitä saatiinkin sunnuntain konserttiin mielenkiintoinen kokonaisuus. Ruokatauon jälkeen fagotisti Jaakko Luoma
(SibA) improvisoi sähköfagotillaan
muutaman biisin, ja saimme nähdä
miltä erilaiset efektit kuulostivat yhdistettynä fagotin soundiin.
Lauantai kului orkesteriharjoitusten ja röörien teon parissa. Kai-

OBOEN JA FAGOTIN NUORISOKOULUTUS TAPAHTUMA

POHJOISEN
16 . — 18 . 2 . 2 018

JAAKKO LUOMA, SÄHKÖFAGOTTI
KAROLIINA HAUTALA, LAULU
SAKU MATTILA, SOV/SÄV/DIR
SUURI RÖÖRIORKESTERI
PÄÄTÖSKONSERTTI
18.2. KLO 13
VAPAA PÄÄSY

killa oppilailla oli mahdollisuus oppia uutta röörien sitomisesta ja vuolemisesta. Rööripajassa mielestäni parasta oli se, että opetusta sai
myös muilta opettajilta ja oli mahdollisuus nähdä, kuinka röörejä voi
tehdä eri tekniikoilla ja kuinka niitä voi yhdistellä eri tavoilla löytääkseen itselle sopivan tavan tehdä röörejä. Itse sain opetusta röörien vuolemiseen liittyen ja opin erilaisia tapoja sitoa.
Sunnuntaina koitti konserttipäivä, joka aloitettiin ravistelemalla keho lämpimäksi. Improkappaletta
työstettiin jonkun verran ja sen jälkeen oli kenraaliharjoitus. Konsertissa kuultiin ensin Sibelius-Akatemian oboebändin esitys Mozartin
Taikahuilu -oopperan alkusoitosta,
ja sitten rööriorkesterin kappaleet.
Saimme myös kuulla, kun Karoliina Hautala lauloi Sibelius-Akatemian oboebändin säestyksellä ja kun
Jaakko Luoma soitti sähköfagotillaan. Vaikka viikko olikin rankka, jäi
siitä erittäin positiivinen mieli. Olin
oppinut uutta, saanut hienoja koke-

PUHALLUS

MORNINGSTAR – Eli kuinka
katosin kontramaahan

OULUN SEURAKUNTAKESKUS

YHTEISTYÖSSÄ
SIBELIUS-AKATEMIA
SUOMEN OBOE– JA FAGOTTISEURA
OULUN KONSERVATORIO
OULUN SEURAKUNNAT
OULU SINFONIA
WOODWINDS HELIN
OBOES.CH

muksia, ja ennen kaikkea sain uutta
itsevarmuutta soittamisen suhteen.
Jos ja kun samankaltaisia opetusviikkoja järjestetään, olen ehdottomasti paikalla valmiina soittamaan.
EEVI STENBERG, 16-VUOTIAS
OBOISTI OULUSTA
Kiitos ystävät, kollegat. Ainoana päätoimisena oboeopena näillä
leveleillä, kollegiaalinen kohtaaminen on niin tärkeää. Eikä ainoastaan
kohtaaminen, vaan yhdessä tekeminen yhteisen asian äärellä. Musiikki koskettaa, sen sain ilokseni itsekin kokea konsertissa. Musiikki on
kaiken lähtökohta, vaikka röörivuolu ja skaalat sen joskus peittoavatkin.
Ja muistutitte, miten oma muusikkouskin on jäänyt opettajan varjoon.
Eli paljon sain teiltä, siitä iso kiitos,
tulitte ja teitte kaiken mahdolliseksi.
Toivottavasti nähdään taas pian!
REGINA HAMARIKIVI,
OBOENSOITON LEHTORI
OULUN KONSERVATORIOSSA
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Tarina alkaa ajasta, jolloin Vaasan
kaupunginorkesterin ylikapellimestarina oli kiinalainen narsisti Yin
Wang. En oikein tiedä mikä hänelle oli musiikissa tärkeintä, mutta ainakaan se ei ollut sointiväri. Teimme
muun muassa orkestereiden yhteiskonsertin, jonka otsikkona oli Gigantit. Ohjelmassa oli mm. Wagnerin Parsifal -alkusoitto ja Ravelin
orkestroimat Musorgskin Näyttelykuvat. Keikkamiehiä ei otettu, joten
orkesterissa oli vain kolme käyrätorvea, yksi pasuuna –eikä tietenkään
kontrafagottia.
Eräässä toisessa yhteiskonsertissa soitettiin Ravelin Hanhiemo. Siinä pikkufagotti hirviönä ei ollut järin uskottava…
Rahan haaskausta
Syksyllä 2016 oli käsissäni sen verran perintörahaa, että päätin investoida kontrafagottiin, jotta edellisen
kaltaiset tilanteet eivät enää toistuisi. Neuvottelut työnantajan kanssa
sujuivat helposti; meillä oli yhteinen
etu, ja sivusoitinvelvollisuuteni ei
tullut orkesterille ollenkaan kalliiksi verrattuna hyötyihin. Tässä vaiheessa iski myös jonkinlainen mielenhäiriö, joka sai minut tilaamaan
myös sävellyksen kontrafagotille ja
jousikvartetille. (Olinhan jo keväällä 1986 esittänyt Seinäjoella Hessin
kvinteton.)
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Konsultiksi kontra-asioihin pyysin vanhaa ystävääni Erkki Suomalaista, joka oli vuosien varrella tehnyt minulle lukuisia palveluksia, esimerkiksi suostumalla säestettäväksi Akatemian pianotutkinnossa etc.
Niinpä kävimmekin Frank&Meyerin näyttelyssä kokeilemassa paria
Adlerin kontraa. Niistä parempi olisi saattanut minulle omin päin jäädä käteenkin, mutta Ekin kokeillessa sitä, hän kysyi: ”Mitä tästä pyydetään”? ”Kakskyttuhatta”, vastasin. ”Rahan haaskausta”, totesi Eki.
Niinpä berliiniläiset saivat jatkaa
kohti Tukholmaa molemmat pillit
mukanaan. Eki kuitenkin vinkkasi,
että käväisepäs Gerwin Rodewaldin nettisivulla. Rodewald asuu
Koblenzissa, enkä tiedä oliko osasyynä kiinnostukseeni se, että olin
edellisenä kesänä käynyt lomamatkalla juuri samassa paikassa, jossa
hän esittelyvideollaan soittaa. Joka
tapauksessa lähetin hänelle sähköpostia, ja sovimme tapaamisen uudenvuodenaatoksi. Niinpä vuoden
2016 toiseksi viimeisenä aamuna
lähdin kotoa, olin illalla Koblenzissa, ja seuraavana aamuna kolkuttelin verstaan ovea. Rodewald esitteli soittimen, ja jonkin aikaa testailtuani tein ostopäätöksen. Verkkopankki toimi myös Saksassa, ja niin
minusta oli tullut Amati-Rodewald
kontrafagotin (onnellinen) omistaja.
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Hirviön paluu
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Nyt omistin siis kontran, mutta
edellisestä soittokerrasta oli kulunut kolmisenkymmentä vuotta aikaa. Teimmekin Ekin kanssa suunnitelman, että alkukevään näpelöisin soitinta tutustuakseni siihen, ja
sitten loppukeväästä kävisin kontratunnilla. Asiat olivat vuosien saatossa todellakin menneet eteenpäin,
ja jälleen minulla oli runsaasti opeteltavaa. Hupaisa sattuma oli, että ensimmäinen teos, jossa julkisesti soitin kontraa, oli Ravelin Pianokonsertto vasemmalle kädelle. Uusi
urani alkoi heti siis soololla! Syyskuussa kävin Vaasassa ”hirviöimässä”. Hanhiemo ei ollut mielestäni
nyt edes sama kappale – tällä kertaa
kun mukana oli riittävästi lyöjiä, celesta, ja muutenkin partituuri täynnä. Huomasin kuitenkin, että en oikeasti osaa soittaa kontraa. Hoidin stemmat opettelemalla nimenomaan ne stemmat, mutta ei ollut
puhettakaan, että soittaminen olisi vaivatonta. Niinpä totesin syksyn
mittaan, että nyt on viisainta ottaa
lusikka (vai ehkä tässä tapauksessa
kauha) kauniiseen käteen, ja ryhdyttävä soittamaan asteikkoja.
Rupeetko säveltämään?
Syksyllä 2016 meillä oli yhteinen
konsertti Tanguedia-kvintetin kanssa. Tanguedian pianistina soittaa

Iikka Kotaja. Konsertin ohjelmassa
oli myös hänen sävellyksiään, kuten
tango Lentuardo sekä sävellys bandoneonille ja jousikvartetille. Kiinnostuin Iikan sävelkielestä, ja jo heti konsertin jälkeen pohjustelimme mahdollisen kontrafagottikvinteton tilausta. Vuodenvaihteen jälkeen sitten soitin Iikalle: ”Nyt mulla ois kontra. Rupeetko säveltämään.” Muutaman sähköpostin jälkeen meillä olikin tilausasiat selvänä
– ja sitten vaan kantaesitystä järjestämään! Seinäjoen kaupunginorkesterin konserttisarjaan aseteltiin sitten konsertti, jossa soittaisin Hessin
kvinteton sekä kantaesityksen. Meidän jouset huolehtisivat muusta ohjelmasta.
Jousisoittajammekin olivat tykästyneet Iikan pianismiin, ja heillä heräsikin ajatus, että Iikka esiintyisi
myös pianistina. Niinpä sitten alkusyksystä muotoutui ohjelma: jousikvintettisovitukset Ravelin Menuetista sekä Satien kolmesta Gymnopediestä, Hessin Kontrafagottikvintetto,
Viisi Heiskasen tangosovitusta jousikvintetille ja pianolle, ja loppuun
Kotajan uuden kontrafagottiteoksen
kantaesitys.
Joulukuussa soittelin Iikalle, koska tiesin että useimmilla hänen sävellyksillään on nimi.
”Kausiesite menee kohta painoon. Onkohan biisillä nimeä?” Täs-

sä vaiheessa selvisi, että tämän parikymmenminuuttisen teoksen nimi on Morningstar. Sovimme myös,
että nuotit tulevat tammikuun loppuun mennessä.

Kantaesitys oli maaliskuun 22.
päivä. Soitimme hyvän konsertin.
Totesimme, että vaikka Hess ei musiikillisesti ole lähelläkään Morningstarin tasoa, se oli silti hyvä olla ohjelmassa, jotta yleisö tottui kontrafagotin rekisteriin ja soundiin. Vaikka
konsertin kaikki numerot olivat hyviä, oli kantaesitys selvästi illan kohokohta. Se sisältää kontrafagotin
mahdollisuuksien lisäksi myös paljon mielenkiintoisia jousivärejä, ja

etenee koko teoksen ajan mielenkiintoisena. Sekä soittajien että yleisön mielipide oli, että uusi mestariteos on syntynyt. Vetoankin teihin
hyvät kollegat, jotka osaatte soittaa
kontraa. Ottakaa Morningstar ohjelmaan ja esittäkää sitä! Tämän jutun jälkeen ette voi ainakaan väittää,
ettette tienneet.
JOUKO VILJANEN

Mestariteos
Tammikuun puolenvälin paikkeilla
Iikka soitti. Hän oli lähdössä parin
viikon lomalle.
”Sain biisin valmiiksi, ja olen siihen aika tyytyväinenkin, mutta
stemmaa kirjoittaessani huomasin,
että kontralla on tosi paljon soitettavaa. Testaa, jaksaako sen soittaa.”
Sain stemman raakaversion sähköpostiin, ja totesin, että jaksaminen
ei ole ongelma. Sen sijaan minun
kontransoittotaidollani teos edellyttää mielettömästi harjoittelua. Totesinkin, että älykkyysosamäärä ei voi
olla kovin korkea ihmisellä, joka vapaaehtoisesti laittaa itsensä liriin ja
vielä maksaa siitä. (masokistiksi en
tunnustaudu.)
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Voi voi, kun teitä fagotisteja on
niin vähän

”Voi voi, kun teitä fagotisteja
on niin vähän?” – lausahdus, johon
olen hyvin monta kertaa törmännyt
kohta 16-vuotisen fagotistielämäni
aikana. Näiden kommenttien takia
halusin lähteä lopulta selvittämään,
kuinka paljon meitä fagotinsoittajia
oikeasti on ja miettimään, miten tilannetta voisi kehittää. Lähinnä minua tässä opinnäytetyössäni kiinnostaa musiikkioppilaitosten fagottioppilastilanne, opettajien opetusmäärä ja motivaatio opettamiseen sekä Suomen fagotistitilanteen
haasteet ja mahdollisuudet. Lähdin
liikkeelle selvittämällä, kuinka monessa musiikkioppilaitoksessa on
ylipäätään mahdollista opiskella fagotinsoittoa, miten paljon niissä on
oppilaita ja onko niillä omistuksessaan vuokrafagotteja.
Olin yhteydessä 99 musiikkioppilaitokseen, joista 72:ssa on mahdollista opiskella fagotinsoittoa.
Näistä 41:ssä on tällä hetkellä fagottioppilaita, joita on yhteensä 156.
Musiikkiopistokyselyllä sain myös
selville, että Suomessa on tällä hetkellä 30 fagottiopettajaa, jotka opettavat musiikkiopistoissa tai konservatorioissa. Lähetin heille kaikille kyselyn oppilasmääristä, opetuspaikkojen määristä ja motivaatiosta
opettamiseen. Lisäksi pyysin heitä
kommentoimaan, mitkä ovat tämän
hetkisen tilanteen ongelmakohtia ja
olisiko heillä mielessään ratkaisuehdotuksia. Tähän kyselyyn sain yhteensä 20 vastausta. Vastausten perusteella ongelmakohtia vaikuttaa
olevan monia, eikä tilanne ole kovin
yksinkertainen tai mustavalkoinen.
Ensinnäkään fagotinsoiton aloittaminen ei ole mahdollista kovin
nuorena. Suurin osa lapsista aloit-

Näkemyksiä Suomen musiikkioppilaitosten
fagottioppilastilanteesta
Metropolia Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi (AMK) Musiikin
koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.5.2014
Ohjaaja Musiikin tohtori, Vanhan musiikin lehtori Annamari Pölhö
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Opinnäytetyöni on katsaus musiikkioppilaitosten fagottioppilastilanteeseen ja fagotinsoittomahdollisuuksiin. Nämä ovat asioita, joita halusin lähteä selvittämään, koska yleisesti fagotistitilanne vaikuttaa
kovin ongelmalliselta.
Otin yhteyttä kaikkiin Suomen
musiikkiopistoihin ja konservatorioihin selvittääkseni niiden fagotinsoitonopiskelumahdollisuuksia
ja fagottioppilasmääriä sekä tiedustellakseni kuka toimii fagotinsoitonopettajana ja onko heillä vuokrafagotteja tarjolla. Vastausten perusteella olin yhteydessä lähes kaikkiin fagottiopettajiin ja pyysin heitä vastaamaan tekemääni kyselyyn.
Kyselyllä selvitin mm. heidän oppilasmääriään, ovatko he päätoimisia opettajia sekä mikä on heidän motivaationsa ja ajalliset resurssinsa opettamiseen. Lisäksi kysyin opettajien mielipiteitä fagotinsoiton harvinaisuuteen vaikuttavista
tekijöistä sekä miten tilannetta voisi
heidän nähdäkseen kehittää.
Vastausten pohjalta koin, että
kolme suurinta ongelmaa ovat fagotin tuntemattomuus, soittimen kallis hinta sekä se, että Suomeen ei ole
syntynyt varsinaista fagottipedagogiikkakäsitystä. Lopuksi esittelen
ongelmiin erilaisia ratkaisumalleja

saamieni vastausten sekä omien kokemusteni ja näkemysteni pohjalta.
I contacted all the Finnish music
institutes and conservatories to enquire about their bassoon playing
opportunities and the number of
bassoon students. I collected a list of
bassoon teachers in each school and
sent them an anonymous enquiry to
find out, for example, the number of
students they have, whether they are
full-time or part-time teachers and
what is their motivation to teach. In
addition, I asked their opinions on
why bassoon is such a rare choice for
an instrument and how the popularity of the instrument could be increased. According to the survey, the
most serious problems are rarity of
the instrument, certain issues with
bassoon pedagogy and the price of
the instrument. Finaly I suggest solutions to those problems based on
the answers and my own experience.
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taa musiikkiharrastuksen noin 6−8
vuoden ikäisenä, jolloin fagotinsoitto ei vielä ole mahdollista. Kun
soittimet valitaan jo niin varhain,
fagotti ei ole vaihtoehtona ja harvat päätyvät kuitenkaan enää myöhemmin vaihtamaan soitinta. Fagotti on myös aluksi hankala soitin.
Se on iso ja monimutkainen ja röörit tuovat mukaan omat haasteensa.
Yksi erittäin iso ongelma on soittimen hinta. Fagotti on erittäin kallis soitin, eikä oppilaiden kannata heti alkuvaiheessa investoida niin
suuresti omaan soittimeen. Onneksi
monella musiikkiopistolla on soittimia vuokrattavana. Tilanne siis vaikuttaa päälle päin hyvältä, soittimia
on saatavana, mutta totuus on kuitenkin vähän toinen. Soittimia löytyy, mutta suurin osa niistä on lojunut varastoissa vuosia − ellei vuosikymmeniä − eikä niillä ole juurikaan
soitettu. Välttämättä nämä opistojen
soittimet eivät alun perinkään ole
olleet kovin kummoisia. Fagotinsoittoa aloitettaessa olisi tärkeää, että käytössä on hyvä soitin. Huonolla
soittimella soittaminen tekee uuden
instrumentin opiskelemisesta entistä hankalampaa ja kuulostaa paljon
kamalammalta kuin se oikeasti olisikaan.
Vaikka musiikkiopistot toisaalta kaipaavat fagotisteja esim. orkestereihin, aiheuttaa fagottiopetuksen
järjestäminen erikoistoimenpiteitä.
Opettajaa ei yleensä ole omasta takaa, vaan se täytyy erikseen hankkia − maakunnissa jopa satojen kilometrien päästä. Lisäksi kallis soitin
täytyisi hankkia tai vuokrata jostain
muualta. Koska suurin osa fagottiopettajista on vain tuntiopettajia,
heitä ei välttämättä voida velvoit-

taa lisätyöhön fagotinsoiton markkinoimista varten. Muutenkin jokainen musiikkiopisto joutuu pohtimaan, kuinka paljon resursseja on
mahdollista käyttää vain parin oppilaan takia.
Yksi fagotinsoiton harvinaisuuteen merkittävästi vaikuttava tekijä
on soittimen tuntemattomuus, joka
varmastikin on seuraus edellä mainituista seikoista. Koska soitin on
niin kallis ei fagotisteja ole koskaan
ollut riittävästi eikä tällöin soittimella ole ollut mahdollisuutta tulla
niin tutuksi kuin monet muut soittimet.
Alun perinkin epäilin, että suurin
osa fagotinsoitonopettajista työskentelee päätoimisesti orkesterissa.
Kyselyni ja selvitykseni todisti aikaisemmat epäilykseni oikeiksi. Totuus on, että melkein 2/3 opettajista
on päätoimisia orkesterimuusikoita.
Kyselylläni halusin kartoittaa opettajien ajatuksia opetuksesta ja motivaatiota opettamiseen. Onko opettaminen vain pakollista pahaa, jotta fagotin harrastaminen ei kuihtuisi
täysin pois, vai löytyykö heiltä intohimoa ja aikaa tilanteen kehittämiseksi? Erityisesi minua kiinnostaa
myös opettajien käytössä olevat resurssit, onko heillä aikaa lisätä oppilasmääriä ja kehittää fagottipedagogiikkaa. Näitä asioita pohdin opinnäytetyössäni saamieni vastausten
ja omien kokemuksieni perusteella.
Pyrin parhaani mukaan keksimään
erilaisia ratkaisumalleja vallitseviin
ongelmiin ja toivon, että pikkuhiljaa fagottipedagogiikka kehittyy ja
tilanne muuttuu Suomessa.
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Fagotti on kooltaan melko iso soitin ja, jotta sen soittamisen voi aloittaa, on soittajan oltava riittävän iso
itsekin. Tyypillisesti fagotinsoitto aloitetaan 10–12-vuotiaana riippuen lapsen koosta. Perusedellytyksenä on, että soittaja ylettyy soittamaan soitinta eli sormet ovat riittävän pitkät ylettyäkseen kaikille äänirei’ille ja läpille ja, että soittaja jaksaa kannatella soitinta. Nykyään osa fagottivalmistajista on kehittänyt pienemmille käsille soveltuvia ja kevennettyjä fagotteja, joissa esim. kello on korvattu muoviputkella ja metalliläppiä on vähennetty vain välttämättömiin. Lisäksi
viime vuosikymmeninä on kehitetty alkeiskäyttöön kvintti-, kvartti- ja
oktaavifagotteja, joita kutsutaan fagottinoiksi. Jo renessanssin ja barokin aikaan löytyi soitinperheistä eri
kokoisia soittimia (sopraano-, altto-,
tenori- ja bassoversiot). Fagotistakin
tiedetään olleen muutamia erikokoisia versioita. Tästä ideoituneena nykyvalmistajat kehittivät modernista fagotista pienemmät versiot, jotka
soveltuvat hyvin alkeisopetukseen ja
mahdollistavat fagotinsoiton aloittamisen yhtä nuoressa iässä kuin
muutkin puhaltimet.
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tonopettajana ja kuinka monta fagottioppilasta heillä tällä hetkellä on?
• Onko oppilaitokselta mahdollista
vuokrata fagottia?
Klassisen
instrumenttiopetuksen
mahdollistavia musiikkiopistoja ja
konservatoriota on musiikinopetus.fi -sivuston tietojen mukaan olemassa 99 kappaletta. Näistä 89 on
musiikkiopistoja ja 10 konservatorioita. Keräämieni tietojen mukaan
kaikista 99 oppilaitoksesta 72:ssa on
mahdollista opiskella fagotinsoittoa,
joista 41:ssä on tällä hetkellä fagottioppilaita. Kyselyn perusteella koko
Suomessa on tällä hetkellä yhteensä
156 musiikkiopistotason fagottioppilasta ja 30 fagotin perusopetuksen
tuntiopettajaa.
Fagotinsoittomahdollisuus
musiikkiopistoissa

Ei ole
fagottioppilaita,
mutta opetusta
järjestetään
tarvittaessa 31 %

Fagotinsoittoa
ei tarjolla 27 %

On fagottioppilaita 41 %

Yleiskatsaus vallitsevaan
fagottioppilastilanteeseen
Opinnäytetyötäni varten olin yhteydessä kaikkiin www.musiikinopetus.fi -sivustolla listattuihin musiikkiopistoihin ja konservatorioihin.
Sekä puhelintiedusteluilla että sähköpostikyselyillä selvitin jokaisesta
musiikkioppilaitoksesta:
• Onko heillä mahdollista opiskella
fagotinsoittoa?
• Kuka heillä toimii fagotinsoi-

31 musiikkiopistossa ei ole tällä hetkellä, ja suurimmassa osassa niistä ei
ole ollut vuosiin, yhtään fagottioppilasta. Ne ovat kuitenkin valmiita
järjestämään fagottiopetusta, mikäli ilmaantuu halukas oppilas. Murto-osa näistä oppilaitoksista mainostaa fagottimahdollisuutta, mutta hakijoita ei ole toistaiseksi ollut.

Näillä oppilaitoksilla olisi tiedossa
jo opettajakin, joko paikkakunnalla asuva fagotisti tai musiikkiopiston
muun instrumentin opettaja, jolla
on fagotinsoitonopettajan pätevyys.
Useimmilla musiikkiopistoilla, joilla ei ole tällä hetkellä fagottioppilaita, ei ollut tiedossa fagottiopettajaa, mutta ne olisivat valmiita hankkimaan opettajan, mikäli musiikkiopistoon pyritään soittamaan fagottia. Maakuntamusiikkiopistoissa
yleisin kommentti oli, että ne ovat
valmiita hankkimaan opettajan ja
selvittämään soitinmahdollisuuksia,
mutta saattaa olla, että oppilas joutuu matkustamaan opettajan luokse
isompaan kaupunkiin. Monilla paikoilla nimittäin saattaa olla, että lähin fagotisti löytyy yli sadan kilometrin päästä. Musiikkiopiston rehtorit kokivat tilanteen harvinaisissa soittimissa ongelmallisiksi, koska soittimiin ei ole edes ollut pyrkijöitä. Opettaja ollaan valmis hankkimaan, mutta toisaalta tiedostetaan,
että musiikkiopisto ei voi velvoittaa
opettajaa matkustamaan yhden oppilaan takia satoja kilometrejä. Tuntiopettajia ei voida myöskään velvoittaa kasvattamaan fagottiluokkaa
ja käymään soitinesittelyissä ympäri pitäjiä.
Fagotteja on olemassa 48 oppilaitoksessa. Keskimäärin oppilaitokselta löytyy 1−3 soitinta. Osa soittimista on ollut varastoissa jo vuosia
käyttämättömänä eikä niiden kunnosta ole tietoa. Osa soittimista on
taas hyvin huollettuja ja jatkuvasti oppilaiden aktiivikäytössä. Muutamilla oppilaitoksilla on myös pienemmille lapsille soveltuvia fagottinoja tai kevyempiä lasten fagottimalleja. Nämä kaikki alkeisfagotte-
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ja omistavat oppilaitokset olivat sel- Taulukko1. Orkesterimuusikko-opettajien vastauksetkyselyyn.
laisia, joissa on tällä hetkellä fagotOppilasOpetatko muuta? Oletko valmisottamaan
Kuinka paljon nautit
määrä
lisää oppilaita?
opettamisesta?
tioppilaita.
2
Kyllä
8
Musiikkiopistoille teetetyllä ky3
En mielellään
4
selyllä sain selville kaikki Suomen
3
Kamarimusiikkia,
Kyllä
8
puhallinorkesteria
musiikkiopistoissa opettavat fago4
En mielellään
6
tinsoitonopettajat. Otin heihin yh5
En
9
teyttä sähköpostitse ja pyysin vas5
Kyllä
9
taamaan nimettömänä Google
6
En
7
Form -sovelluksella tehtyyn kyse7
Kamarimusiikkia
En
3
lyyn. Kyselyllä halusin opettajien
8
Nokkahuilua
En
8
vastaavan seuraaviin kahdeksaan
9
En
8
kysymykseen:
• Kuinka monta oppilasta sinul- Taulukko 2. Kuuden päätoimisen opettajan vastaukset kyselyyn.
la on?
OppilasOpetatko muuta?
Oletko valmis ottamaan
Kuinka paljon nautit
määrä
lisää oppilaita?
opettamisesta?
• Kuinka monessa eri oppilaitokses1
Pianoa
En
5
sa opetat?
2
Klarinettia, sakKyllä
10
• Opetatko musiikkioppilaitoksessofonia ja oboeta
9
MusiikkileikkikKyllä
8
sa fagotinsoiton lisäksi jotain muuoulua
ta? Mitä ja kuinka monta viikkotun11
KamarimusiikKyllä
8
kia, pedagotia yhteensä?
giikkaa
• Onko opettaminen päätoimesi?
ja röörin tekoa
14
Kyllä
10
Jos ei, niin mikä on?
14
MusiikkileikkikKyllä
10
• Kuinka paljon nautit opettamisesoulua
ja alkeisorkesteria
ta asteikolla 1−10? (1 = opetan vain,
koska on pakko, 10 = Nautin opettamisesta erittäin paljon)
• Olisitko valmis opettamaan enem- Taulukko 3. Loput kolme vastannutta opettajaa.
män, jos oppilaita olisi tarjolla?
OppilasOpetatko muuta?
Oletko valmis ottamaan
Kuinka paljon nautit
määrä
lisää oppilaita?
opettamisesta?
Miksi?
1
Klarinettia,
Kyllä
10
• Miten suhtaudut opettajien palksaksofonia ja
orkesteria
koihin suhteessa keikkailuun tai
8
Kyllä
9
muuhun työhön? Vaikuttaako se
14
Kyllä
8
motivaatioosi opettajana?
• Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttavat siihen, että fagotinsoitto on Suo- Ottamalla yhteyttä kaikkiin Suo- sesta puolikkaasta kuudelle opettamessa niin harvinaista ja mitä asialle men musiikkiopistoihin sain selvil- minen on päätyö, yhden päätyö on
voisi mielestäsi tehdä?
le, että Suomen musiikkiopistoissa muun kuin musiikin parissa ja loput
ja konservatorioissa työskenteli ke- eivät määritelleet päätyötään tarOpettajien päätyön jakautuminen väällä 2014 yhteensä 30 fagottiopet- kemmin). Seuraavissa luvuissa kähaastateltujen kesken:
tajaa. Lähetin heistä 29:lle kyse- sittelen saamiani vastauksia ryhmisOrkesteri; 10
lyn, johon sain yhteensä 20 vastaus- sä, jotka määräytyivät opettajan pääOpettaminen; 6
ta. Vastanneista 20:stä opettajasta työn mukaan.
Yhdistetty päätyö; 3
kymmenen eli tasan puolet työskenEi musiikkiala; 1.
telee päätyökseen orkesterissa. Toi-
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Kysyessäni palkkojen vaikuttamista motivaatioon orkesterimuusikko-opettajat totesivat opettajan palkan olevan suhteellisen huono. Erityisesti, kun sitä vertaa opettamiseen kuluvaan työmäärään. Työtunnit eivät synny pelkistä opetustunneista, vaan aikaa on käytettävä oppilaiden röörien tekemiseen ja tuntien valmistelemiseen.
Opetustyöstä saatava lisätienesti ei ollut kenellekään orkesterimuusikko-opettajalle syy opettaa,
vaan motivaatio opettamiseen löytyi halusta ja velvollisuudesta kantaa oma korsi fagottipedagogiikan
kekoon. Kävin musiikkiopistokyselyjen perusteella saadun fagottiopettajien nimilistan läpi ja vertasin sitä Suomen ammattiorkestereiden
kotisivuilla oleviin muusikkolistoihin. Näin sain selville, että 19 opettajaa soittaa päätyökseen orkesterissa. Opettajakyselyyni vastasi kymmenen päätoimista orkesterimuusikkoa ja jätti vastaamatta kymmenen opettajaa. Voidaan siis olettaa,
että näistä kymmenestä vastaamatta
jättäneestä kaikki paitsi yksi ovat orkesterimuusikoita. Todennäköisesti
heidän vastauksensa olisivat verrattavissa saatuihin vastauksiin.
Vastanneista opettajista kuusi oli
päätoimisia opettajia. Päätoimiset
opettajat eivät yhtä tyrmäävästi valittaneet palkkojen pienuutta kuin
orkesterimuusikot, vaan totesivat,
että palkka on riittävä, kun on riittävästi tunteja. Ei palkka heilläkään
motivaatioon vaikuta. Lopuista neljästä vastanneesta opettajasta yksi työskentelee päätyökseen muulla
kuin musiikkialalla. Hänellä on yksi
oppilas, ja hän mielellään ottaisi li-
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sää oppilaita. Ei niinkään palkan takia, vaan jotta saataisiin lisää fagottioppilaita. Kolme muuta opettajaa
eivät kyselyssään määritelleet päätyötään tarkemmin. Totesivat vain
työn muodostuvan sekä orkesterityöstä että opettamisesta.
Kaiken kaikkiaan oppilasmäärät
jakautuivat melko tasaisesti. Kyselyn perusteella Suomesta löytyy vain
neljä henkilöä, joilla on yli kymmenen fagottioppilasta. Näistä kolmella on 14 oppilasta ja yhdellä 11. Varmuudella ei voida sanoa, ettei vastaamatta jättäneistä opettajista kenelläkään olisi yli kymmentä oppilasta, mutta hyvin epätodennäköiseltä se vaikuttaa. Oletusarvoisesti näillä kymmenellä opettajalla on
keskimäärin neljä oppilasta.
Opettajien opetuspaikkojen
määrä
Yli puolet (11/20) kyselyyn vastanneista opettajista opetti vain yhdessä oppilaitoksessa. Enimmillään yhdellä opettajalla oli neljä opetuspaikkaa.
Fagotin harvinaisuuteen vaikuttavat tekijät
Puolet vastaajista koki fagotin kalliin hinnan ongelmalliseksi sekä oppilaan että musiikkiopiston kannalta. Fagotit ovat huomattavasti muita puhaltimia kalliimpia, joten musiikkiopistot eivät halua hamstrata ylimääräisiä soittimia opistoille.
Nuoren oppilaan kannalta taas ensimmäisinä vuosina soitin olisi hyvä saada vuokralle musiikkiopistolta, sillä oman soittimen ostaminen
on vähintään parin tuhannen euron satsaus. Vanhemmat eivät todennäköisesti halua heti ostaa lap-

selleen niin kallista soitinta, kun ei
vielä edes tiedetä, kuinka soitin sopii
lapselle ja miten soitto-opinnot lähtevät sujumaan.
Viidessä vastauksessa pidettiin
ongelmana fagotin suurta kokoa ja
korkeaa aloitusikää. Soitinvalinnat
tehdään yleensä koulunaloitusiässä,
ja sen ikäisille lapsille fagotti on vielä liian isokokoinen ja jopa pelottava soitin. Samoissa vastauksissa kävi
myös ilmi fagotin tuntemattomuus.
Vaikka vanhemmat lapsineen kävisivät kokeilemassa soittimia erilaisissa soitinesittelyissä, ei fagottia
välttämättä uskalleta valita, kun sitä ei etukäteen tunneta niin hyvin.
Yleisesti ottaen osa opettajista kyseenalaisti ylipäätään klassisten soittimien kiinnostavuuden nykypäivänä.
Vaikuttaa siltä, että mihin tahansa klassiseen instrumenttiin haetaan
nykyään vähemmän kuin aikaisemmin, eikä se ole pelkästään fagotin
ongelma. Koska fagotinsoiton voi
aloittaa muihin soittimiin suhteessa niin myöhään, niin monet opettajat kokivat, että fagotista on tullut musiikkiopistojen ”jämäsoitin”.
Fagottia laitetaan soittamaan sellaiset oppilaat, jotka eivät ole pärjänneet pääsykokeissa kovin hyvin, ja
fagottia ehdotetaan heille viimeisenä vaihtoehtona päästä sisään musiikkiopistoon. Eräässä vastauksessa mainittiin, että myös "liian vanhat oppilaat" laitetaan soittamaan
fagottia, mistä seuraa, että fagotistit eivät ole samalla tasolla ikäistensä kanssa vaan joutuvat esimerkiksi
puhallinorkesterissa itseään selvästi
nuorempien seuraan.
Mainitsin jo ensimmäisessä kappaleessa soittimen kalleuden, mut-
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ta toinen soittimiin liittyvä ongelma
on musiikkiopistojen huonot soittimet, mistä opettajat antoivat eritäin
voimakkaasti palautetta. Olisi hyvin
tärkeää, että vasta-alkajilla on hyvät
toimivat soittimet. Fagotinsoitto on
jo muutenkin aluksi hankalaa, joten pitäisi pystyä luottamaan siihen,
että soitin toimii. Vastauksissa kävi
muutenkin ilmi fagotin hankaluus.
Aluksi sen koko ja monimutkainen
mekaniikka saattavat pelottaa. Mikäli motivaatio ei synny ensimmäisen vuoden aikana, saattaa olla, että turhautuminen soittimen haastavuuteen vie voiton ja fagotinsoitto jää. Parissa vastauksessa pidettiin
ongelmana musiikkiopistojen lehtoraatteja. Näinä aikoina, kun oppilasmäärät ylipäätään ovat laskussa,
niin musiikkiopistot täyttävät ensisijaisesti lehtoreiden oppilasmäärät
yleisimmissä soittimissa. Jos näiden
täyttyminen on jo ongelma, niin oppilaita ei jää enää laitettavaksi harvinaisempiin tuntiopettajien soittimiin.
Yksi fagottitilanteen haaste on,
että monelle opettajalle opettaminen on vain sivutyö orkesterisoiton
ohella, jolloin aikaa opettamiseen on
käytettävissä rajallisesti. Opettajilla
ei välttämättä ole motivaatiota eikä
aikaa kehittää omaa opettajuuttaan,
panostaa täysillä oppilaisiin ja motivoida heitä. Lisäksi fagottikoulut
saivat haukkuja. Niitä pidettiin pitkälti vanhanaikaisina ja tylsinä. Uusiakin kouluja on, mutta ei suomeksi.
Mitä tilanteelle voisi tehdä?
Kun kysyin mitä tilanteelle voisi tehdä, yleisin vastaus oli, että soitinesittelyitä pitää lisätä ja herättää
niillä mielenkiinto fagotinsoittoon.
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Soitinesittelyillä kannattaa yrittää
muuttaa vääristynyttä kuvaa tylsästä ja vanhanaikaisesta soittimesta, ja
soittaa jotain menevämpää musiikkia yli genrerajojen.
Vastauksissa toivottiin, että fagotti tulisi tutuksi jo musiikkileikkikoulussa ja että orkesterit tekisivät entistä enemmän koululaistyötä
edistääkseen eri soittimien tunnettavuutta. Lisäksi eräässä vastauksessa ehdotettiin, että fagotin olisi hyvä
näkyä mielenkiintoisella tavalla tv:ssä ja lehdissä.
Toiseksi yleisin kehitysidea kohdistui soittimiin. Opettajien mielestä oppilaitosten pitäisi hankkia vanhojen huonojen fagottien tilalle parempia soittimia, sillä monella opistolla soitintilanne on kohtalaisen
huono. Uusilla toimivilla soittimilla soitto sujuu, kehitystä tapahtuu ja
motivaatio soittamiseen pysyy yllä.
Musiikkiopistoihin toivottiin myös
lisää pieniä fagottinoja tai kevennettyjä fagotteja, joilla fagotinsoiton
aloitusikä saadaan alhaisemmaksi.
Osa vastaajista toivoi, että nimenomaan hyvä oppiaines kohdistettaisiin fagottiin. Musiikkiopistot
voisivat esimerkiksi ehdottaa fagottia lahjakkaille soittajille, jotka ovat
aloittaneet musiikkiopinnot muulla instrumentilla, mutta ovat syystä
tai toisesta kyllästyneet siihen. Myös
nykyisten fagottioppilaiden motivoimiseen on kiinnitettävä huomiota. Opetukseen voisi hyvin ottaa
mukaan esimerkiksi leikkejä, mielikuvia, pelejä ja kaikkea mitä ikinä
keksiikään innostaakseen oppilasta.

Omaa pohdintaa kyselyn tulosten pohjalta
Kyselyideni perusteella epäilykseni
siitä, että suurin osa fagottiopettajista on orkesterimuusikoita, vahvistui.
Lähes 2/3 opettajista työskentelee
päätoimisesti orkesterissa. Vastauksista kävi ilmi, että suurin osa orkesterimuusikoista nauttii opettamisesta paljon ja kokee opettamisen hyvin
tärkeäksi. Aikaa on kuitenkin rajallisesti, ja 70 % vastanneista orkesterimuusikoista ei tai ei mielellään ota
enää lisää oppilaita.
Mielenkiintoista siis on, että fagotistiongelma tiedostetaan, soitinesittelyitä ja sitä kautta oppilaita toivotaan lisää, mutta kuka näitä
uusia oppilaita opettaisi. Suurin osa
päätoimisista opettajista on erittäin
motivoituneita (nautti opettamisesta 8 tai enemmän). Fagotinsoitto on
heistä vain yhdelle ainoa opetusaine,
kaikki muut opettavat fagotin lisäksi ryhmäaineita tai muita puhallinsoittimia. Heistä kaikki, paitsi yksi,
ovat valmiita ottamaan lisää nimenomaan fagottioppilaita ja vähentämään muuta opetusta. En tiedä näiden opettajien taustoja, mutta tämä
herätti minussa ajatuksen voisiko
muiden soittimien opettajia lähteä
kouluttamaan fagotinsoitonopettajaksi. Jos ongelmana on, että fagotistit ovat orkesterimuusikoita eikä heillä välttämättä aika riitä ainakaan lisäämään oppilaita, niin voisiko motivoituneet muiden soittimien
opettajat kouluttautua fagotin alkeisopettajaksi? Tätä pohdin myöhemmin luvussa 8 Alkeisopettamisen kehittäminen.
Soitinasioiden arvelin myös nousevan voimakkaasti pintaan teettämässäni kyselyssä. Uskon, että suu-
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rin syy fagotin harvinaisuuteen on
sen kallis hinta. Fagotti on aina ollut
arvokas soitin eikä sillä ole oikein
ikinä ollut mahdollisuutta yleistyä.
Talous on usein tiukalla ja, vaikka
musiikkiopistot toivovat orkestereihinsa fagotisteja, eivät ne välttämättä ole valmiita satsaamaan uusiin
soittimiin. Toisaalta toimiva ja hyvä soitin on elinehto! Fagotinsoittaminen alkuvaiheessa on jo valmiiksi vaikeaa ja muuttuvia osia on kovin
monta, joten on tärkeää, että soitin
on hyvä, toimiva ja luotettava.
Kyselyni perusteella kävi ilmi, että yllättävänkin monella musiikkiopistolla on olemassa fagotti tai
fagotteja varastossa, mutta niillä ei
ole välttämättä kukaan soittanut
kymmeneen vuoteen. Haastatellessani fagotisti ja fagottikorjaaja Erkki Suomalaista kävi ilmi, että suuri
osa musiikkiopistojen soittimista on
70-luvulla hankittuja itä-saksalaisia
soittimia, jotka eivät uutenakaan ole
olleet kovin kummoisia – saati nyt,
kun niitä ei ole vuosiin huollettu.
Hänen mielipiteensä oli, että niistä
ei järkevää soittopeliä ole edes mahdollista saada. Onneksi nyt jo Suomessakin fagottinot ja kevennetyt
fagotit ovat yleistymässä ja samalla fagotinsoiton aloitusikä nuorentumassa. En kuitenkaan tiedä, kuinka hyvin näistä opettajat tietävät. Jos
tekisin kyselyni uudelleen, niin kysyisin myös opettajien kokemuksia
sekä erilaisista alkeissoittimista että
oppimateriaaleista.
Oppimateriaalejakin haukuttiin
tylsiksi ja vanhoiksi sekä valiteltiin,
että suomenkielistä materiaalia ei
löydy. Marika Toivosen seminaarityö Pelaa ja Soita on hyvä katsaus fagotin alkeismateriaaleihin. Ei fagot-
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tikouluja liikaa ole, mutta Toivosen
seminaarityö todistaa, että nykyaikaista alkeismateriaalia löytyy. Toki
suomalainen fagottikoulu vielä kaivattaisiin joukkoon. Erilaisia fagottikouluja siis on olemassa, niistä pitäisi vain tiedottaa paremmin soitonopettajille.
Yksi merkittävimmistä fagotin
soittamisen harvinaisuuteen vaikuttavista tekijöistä on sen yleinen tunnettavuus. On paljon ihmisiä, jotka
eivät ole koskaan kuulleetkaan fagotista tai eivät ainakaan muista kuulleensa. Opettajien vastauksissa pidettiinkin erittäin tärkeänä soitinesittelyitä ja koululaiskonsertteja. Haluttiin myös, että esittelyillä
muutetaan vanhanaikaista ja kuivahkoa käsitystä soittimesta ja todistetaan sen monet mahdollisuudet.
Fagotti tutuksi
Fagotti on varmasti yksi tuntemattomimmista sinfoniaorkesterisoittimista. Toki koulussa käydään musiikintunneilla kaikki soittimet läpi,
ja fagottikin siellä mainitaan, mutta koska soittimeen ei juurikaan törmää muissa yhteyksissä – ellei käy
kuuntelemassa sinfoniaorkestereiden konsertteja – niin se jää todella
vieraaksi, eikä sitä muisteta. Opettajien vastauksissa pidettiin soitinesittelyjä ja koululaiskonsertteja tärkeinä. Olen täysin samaa mieltä ja nykyään musiikkiopistot järjestävätkin jatkuvasti koululaiskonsertteja ja
muita esittelyjä, varsinkin hakuaikojen yhteydessä. Se, onko konserteissa ollut mukana fagotisteja, onkin
toinen juttu ja riippuu kyseisen musiikkiopiston fagottiopettajan aktiivisuudesta.
Soitinesittelyillä ja varsinkin

koululaiskonserteilla olisi tärkeää
luoda hyvä ja mielenkiintoinen vaikutelma fagottiin – ei liian vaikea
tai vanhanaikainen. Varsinkin fagottiyhtyeet ovat yleensä hilpeyttä
ja mielenkiintoa herättäviä kokoonpanoja esittelykonserteissa. Yksi itse hyväksi havaittu keino on myös
esitellä mitä kaikkia mielenkiintoisia ääniä fagotista saa aikaiseksi,
näin soitin jää paremmin kuulijoiden mieleen.
Usein soitinesittelyt saattavat olla ahdistavia tilaisuuksia fagottioppilaille. Itse ainakin muistan kiertäneeni lukuisia yläasteita, ja soittaneeni niissä aina yhden kappaleen,
yleensä yksin, esitelläkseni fagottia. Tilaisuus ei ollut kovin mukava,
kun tiesi, että yleisössä on 200−300
yläasteikäistä – saman ikäistä kuin
minä – nuorta, joilta saa välittömänä palautteena mielipiteen kustakin
soittimesta. Siinä tilanteessa ei ole
kovin mukava soittaa tylsää ja kuivaa etydiä.
Mukavampaa olisi, jos tilalla olisikin jokin tuttu ja mukaan tempaava kappale, jolla yleisön mielenkiinto olisi helpompi herättää, ja joka
esiintyjälle itselleenkin tuntuu mielekkäältä. Konservatoriossa opiskellessani teimme silloisen fagottiluokan kanssa sovituksia Disneyn piirrettyjen ja muiden elokuvien musiikeista fagottiyhtyeille. Nämä sovitukset oli tehty juuri tätä tarkoitusta varten, ja niitä voisi levittää eteenpäin vastaaviin tarkoituksiin.
Musiikkiopistojen
järjestämät
soitinesittelyt ja koululaiskonsertit on suunnattu nimenomaan lapsille, mutta samalla täytyy muistaa,
että kyllä aikuisiakin on hyvä sivistää. Miksei esimerkiksi firmoille ja

❘ 1 ❘ 2018

työpaikoille voisi tarjota virkistyspäiviä musiikkiopistoissa. Päivään
voisi sisältyä yleistä musiikkikasvatusta, lauluja, leikkejä ja rentoa yhdessäoloa, mutta samalla myös soitinesittelyä ja jopa eri soittimien kokeilua. Ei tällä tietenkään tarvitse tähdätä siihen, että halutaan aikuisia musiikkiopiston oppilaiksi –
vaikka miksei – vaan tämä olisi aikuisille tapa tutustua erilaisiin soittimiin. On huomattavasti helpompi innostaa lasta, kun itse tietää ja
tuntee soittimet. Olen monta kertaa
törmännyt soitinesittelytilaisuuksissa siihen, että vanhemmatkin haluavat kokeilla soitinta ja tutustua siihen, kun eivät siitä mitään tiedä etukäteen.
Soitinesittelyt herättävät mielenkiinnon, ja niillä fagotti tulee tutuksi. Siitä pitäisi kuitenkin päästä vielä askel eteenpäin, ja synnyttää musiikkiopistoon pyrkijöissä palava halu fagotinsoittamisen aloittamiseen.
Nykyään erityisesti lapset ja nuoret innostuvat erilaisista tv-sarjoista – erityisesti tosi-tv kiinnostaa. Se,
mitä niissä nähdään ja kuullaan, siitä
puhutaan. Tehokkainta fagotin tunnetuksi tekemiseksi olisi siis saada
fagotti näkymään mielenkiintoisella
ja innostavalla tavalla tv:ssä. Opettajien vastauksissa sanottiin, että nykypäivänä Popstars ja Idols kiinnostavat nuoria, ei klassinen musiikki
ja klassiset soittimet. Siitä keksinkin, että mikäli fagottiyhtye pärjäisi Talent-ohjelmassa niin taatusti joka koulussa puhuttaisiin seuraavana
päivänä, että ”näitkö taas sen fagottitrion? Ne oli niin hyviä!”. Nyt siis
Suomen fagotisti-Talentia metsästämään. Mielenkiinto heräisi myös,
mikäli fagotti olisi yksi kuuluisan
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rock-/popbändin soittimista, täten
fagotti myös näkyisi ja kuuluisi entistä enemmän. Käyrätorvikvartetti The Golden Horns on jo virittänyt
bänditoimintaa käyrätorvensoittajille. Kvartetti vetää eripuolilla Suomea lapsille ja nuorille rokkipajoja,
joissa käyrätorvi on aivan kuin yksi sähköisistä bändisoittimista. Tällä The Golden Horns haluaa poistaa ennakkoluuloja musiikin eri tyylisuuntien väliltä. He ovat myös julkaisseet YouPlay! -nuottikirjan ja
CD:n, jonka avulla käyrätorvistit voivat soittaa meneviä kappaleita yksin tai porukalla taustanauhan
kanssa.
Maailmalla on toki fagottiyhtyeitä ja varmasti monia rock-/pophenkisiäkin yhtyeitä löytyy. Erittäin hyvä esimerkki fagottikvartetin mahdollisuuksista on amerikkalainen
tyttö- kvartetti The Breaking Winds.
He kertovat nettisivuillaan, että
heidän ohjelmistoonsa kuuluu sovitettuja kappaleita niin klassisilta säveltäjiltä kuin pop- ja rockartisteilta. Heidän nerokkaat sovituksensa
on itse tehtyjä, ja kvartetin esiintymisissä on aina loistavan musiikin
lisäksi panostettu asuihin ja koreografiaan.
Kvartetti tekee paljon koululaiskonsertteja ja järjestää kursseja pienille fagotisteille. The Breaking Windsin YouTube-videot ovat
myös levinneet laajasti ympäri maailmaa.
Nykyään kaikki tieto löytyy internetistä ja informaatio leviää sosiaalisessa mediassa. Olisi hyvä, että olisi yksi tehokas ja hyvä suomenkielinen fagottisivusto, josta löytyisi
paljon hyödyllistä fagottitietoa. Jos
ja kun fagotti näkyy eri yhteyksissä,

niin kiinnostuneita ihmisiä voisi aina ohjata tälle sivulle hakemaan lisätietoa. Sivu voisi olla esimerkiksi SOFS:n ylläpitämä. Se olisi tarkoitettu niin yleistietoa fagotista ja
sen soittamisesta hakeville kuin oppilaille ja opettajillekin. Sivulla voisi
olla myös innostavia ja viihdyttäviä
videoita. Tälle sivulle olisi myös erilaisissa tilaisuuksissa helppo ohjata
fagotinsoitosta kiinnostuneet ihmiset hakemaan lisätietoa.
Alkeisopetuksen kehittäminen
Opettajien vastauksista kävi ilmi, että oppimateriaali on tylsää, kuivaa ja
vanhaa. Marika Toivonen kuitenkin
esittelee seminaarityössään erilaisia
fagottikouluja niiden hyvine ja huonoine puolineen. Toivosen seminaarityön perusteella en sanoisi, että
kaikki olemassa oleva materiaali on
vanhahtavaa ja kuivaa. Ongelmana
on ehkä, että Suomessa ei ole syntynyt varsinaista fagottipedagogiikkakäsitystä.
Ensinnäkin pedagogiikka ei välttämättä opiskeluvaiheessa kiinnosta
kovin montaa fagotin ammattiopiskelijaa. Fagotisteilla tekemistä riittää muutenkin; oppilaitosten monet orkesteriperiodit ja mm. kapellimestariorkesterit tarvitsevat aina
soittajia mukaan, keikkapyyntöjä tulee jatkuvasti etenkin harrastajaorkestereista, omat opinnot vievät aikaa, kuten myös oma treenaaminen
ja röörien tekeminen. Monella fagotistilla ensisijainen tavoite on opiskella orkesterimuusikoksi, joten pedagogiset opinnot eivät kiireisenä
opiskeluaikana välttämättä kiinnosta, vaikka ne olisivatkin hyödyllisiä.
Siinä vaiheessa, kun fagotistit
ajautuvat opettamaan, joko omas-
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ta palavasta tahdostaan tai olosuhteiden niin sanelemana, ei opettajilla välttämättä ole kaikkia tarvittavia
paletteja kasassa. Esimerkiksi oppimateriaalit ovat muuttuneet parissa kymmenessä vuodessa huomattavasti. Myös pikku fagottinot ja kevennetyt oppilasmallit ovat rantautuneet Suomeen viime vuosina. Jos
esimerkiksi maakunnan orkesterissa
vuosia soittanut fagotisti pyydetään
yhtäkkiä paikalliseen musiikkiopistoon opettamaan, ei hän välttämättä
ole ollenkaan tietoinen nykyajan fagottipedagogiikasta. Kaapista kaivetaan vanhat Weissenbornin etydivihot ja niiden avulla opetetaan fagotinsoittoa. Ei siinä tietenkään mitään vikaa ole, mutta oppilaan motivoimisen kannalta olisi hyvä tutustua myös uusiin enemmän lapsilähtöisiin materiaaleihin.
Ehdottaisinkin, että esimerkiksi SOFS:n nettisivuille voisi tehdä
fagotinsoitonopettajalle tarkoitetun
infopaketin. Siellä olisi pieni esittely erilaisista oppimateriaaleista hyvine ja huonoine puolineen sekä kokemuksia kirjojen käyttäjiltä, joissa kerrotaan esimerkiksi millaisille
tai minkä ikäisille oppilaille materiaalit sopivat. Lisäksi jokaisen esiteltävän kirjan kohdalla voisi olla linkki, jossa kerrotaan mistä kirjaa voi
hankkia. SOFS voisi järjestää myös
fagottipedagogiikkapäiviä, joissa eri
opettajat esittelisivät omia opetusmetodejaan. Mukana voisi olla myös
muiden instrumenttien opettajia.
Itse olen pedagogiikkaopintojeni aikana saanut paljon hyviä ideoita
opettamiseen juuri muiden instrumenttiopettajien kertoessa omasta
työstään ja omista opetusmetodeistaan. Lisäksi päivillä voisi olla fagot-
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tikouluesittely, jossa opettajilla olisi
mahdollista tutustua oppimateriaaleihin.
Fagottipedagogiikkapäivillä voisi olla myös erilaisia fagotteja näytillä ja kokeiltavana. Uskon, että monet fagotistit ja fagottiopettajat eivät ole tutustuneet erilaisiin fagottinoihin tai kevennettyihin alkeissoittimiin. Tämä olisi loistava tilaisuus
kokeilla soittimia ja kysellä lisätietoja kollegoilta, jotka käyttävät niitä opetuksessaan. Harva lähtee kuitenkaan hankkimaan sikaa säkissä ja
tilaamaan musiikkiopistolleen pikkusoittimia ilman, että niistä on mitään henkilökohtaista kokemusta.
Lisäksi päivillä keskusteltaisiin
tietysti myös rööreistä. Suurimmalla osalla fagotisteista on oma tyylinsä tehdä röörejä, mutta fagottipedagogiikkapäivillä röörikeskustelu olisi nimenomaan oppilaslähtöistä –
minkälaisia röörejä opettajat tekevät oppilailleen, eroavatko ne paljon
heidän omista rööreistään, entä onko fagottinorööreillä tavallisiin rööreihin jotain merkittäviä eroja?
Kuten kyselystä kävi ilmi, niin
monia fagottiopettajia opettaminen kyllä kiinnostaa, mutta päätyön
ohella aika ei meinaa riittää. Heille
1−3 oppilasta on sopiva määrä eivätkä he halua ruveta kasvattamaan oppilasmääräänsä. Tällä hetkellä myös
ammattiopiskelijoiden tilanne näyttää siltä, että mitään suurta määrää
fagotisteja ei ole valmistumassa lähivuosina, vaan myös ammattilaisten määrä pysyy suhteellisen samana. Samalla orkesteripaikkoja on
eläkkeelle siirtymisten takia vapautumassa. Viime vuosina koesoitoissa
on ruvennut käymään yhä enemmän
hyviä ulkomaalaisia hakijoita, jotka

ovat monet koesoitoista voittaneet.
Kuitenkin hyville suomalaisille ammattifagotisteille on myös freelancerina näyttänyt riittävän töitä.
Mikäli tilanne tulee pysymään
samana ja fagotistit ovat orkesterimaailmassa niin työllistettyjä kuin
tänä päivänä, niin mielestäni tarvitsemme lisää pedagogiikasta kiinnostuneita fagottiopettajia. Aloinkin miettiä, voisiko esimerkiksi Sibelius-Akatemiassa järjestää musiikkiopiston opettajille tarkoitettua
täydennyskoulutusta, jolla koulutettaisiin muiden instrumenttien opettajista harvinaisempien soitinten alkeisopettajia. Koulutus voisi olla
kaksivuotinen. Se alkaisi intensiivijaksolla, jossa soittimeen tutustutaan ja jolla saadaan perusasiat haltuun. Tästä nämä ammattitaitoiset
ja motivoituneet opettajat saavat peruspaketin haltuunsa ja voivat jatkaa
itsenäistä opiskelua. Soittotunteja
olisi ammattitaitoisen hyvän fagottipedagogin opissa kerran kuukaudessa ja ensimmäisen vuoden ajan
keskitytään omaan oppimiseen. Toinen vuosi käydään edelleen soittotunneilla samaan malliin, mutta tällöin opetus tähtää samalla myös fagottipedagogiikan opettamiseen. Eli
ensin opitaan itse ja sitten opitaan,
että miten edellisenä vuonna opitut
asiat voi opettaa edelleen.
Näkisin, että näistä sivuopettajista tulisi nimenomaan alkeisopettajia
ja tämän jälkeen pidemmällä olevat
oppilaat ohjattaisiin pääaineisten fagotistien opetukseen. Yksi suuri ongelma tässä mallissa on röörien tekeminen. Muun instrumentin opettaja ei välttämättä ehdi täydennyskoulutuksen aikana oppia tekemään
itse röörejä sekä itselleen että oppi-
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lailleen, sillä vaikka perusasiat olisivatkin hallussa, erilaisten röörien
tekeminen erilaisille oppilaille vaatii vuosien kokemusta. Mielestäni
tässä voisikin käyttää jo esimerkiksi
Ruotsissa ja Keski-Euroopassa vallitsevaa käytäntöä, jossa röörit ostetaan röörintekijöiltä.
Olen ehdottomasti sitä mieltä,
että jokaisen fagotistin täytyy opetella röörintekoa mutta miksi tehdä siitä heti alkuvaiheessa liian vaikeaa. Jos opettajalla ei riitä aika eikä
näillä sivuaineopettajilla taito tehdä
alkeisopetukseen röörejä, niin mielestäni oppilaat voisivat ihan hyvin
tilata röörinsä valmiina. Tällöin saa
varmasti hyvän röörin ja alkeissoittajan käytössä yksi rööri saattaa kestää usean viikon, jopa kuukaudenkin. Nämä alkeisoppilaat voivat sitten osallistua esimerkiksi SOFSin
järjestämiin rööripajoihin ja oppia
siellä röörinteon perusteita.
Mikäli fagottiharrastus jatkuu,
niin toki röörintekokin tulee jossain
vaiheessa osaksi soittotunteja. Viime vuosina markkinoille on tullut
myös erittäin hyviä muoviröörejä,
joita jopa ammattilaiset ovat käyttäneet orkesterissa. Se on myös yksi
hyvä ja kestävä ratkaisu rööriongelmaan. Nämä soundiltaan hyvä röörit vain ovat ainakin tällä hetkellä
erittäin kalliita.
Fagottilainaamo
Koska fagotit ovat sekä yksittäisille soittajille että musiikkiopistoille
erittäin suuri hankinta, olen miettinyt voisiko fagottilainaamo auttaa tilannetta. Se olisi lainaamo, joka hankkisi fagotteja, huolehtisi niiden huoltamisesta ja vuokraisi niitä edelleen. Tämä palvelu olisi sekä
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musiikkiopistojen että yksityisten
ihmisten käytettävissä.
Soitinlainaamon perustaminen
edellyttäisi, että joku taho, esimerkiksi SOFS, ottaisi toiminnan virallisesti omakseen. Lisäksi toiminnan pystyyn pistäminen edellyttäisi merkittävää rahoitusta, sillä kyseessä on kalliit instrumentit, ja heti alkuun olisi hyvä hankkia useampi soitin, jotta systeemi olisi toimiva. Ideaaleinta olisi, että lainaamolla
olisi erikokoisia ja erilaisia fagotteja
omistuksessaan, mutta toki toiminnan voisi aloittaa pelkillä pienten fagottinojen hankinnalla.
Fagottinolainaamo on erittäin
perusteltua jo siitä syystä, että fagottinot ovat alkeissoittimia, joita soitetaan kunnes soittaja on riittävän
isokokoinen siirtymään isompaan
fagottiin. Fagottinoa soitetaan siis
enimmillään 3−4 vuotta, eikä sille
samalla soittajalla ole käyttöä myöhemmin. Näin ollen olisi erittäin
luonnollista ja tavallista, että fagottinot ovat vuokrasoittimia. Fagottino-lainaamon perusteluna on, että
fagottinoja tarvitaan vain lyhyen aikaa ja siksi ne on syytä vuokrata.
Fagotti taas on käyttökelpoinen
hyvin pidettynä ja huollettuna, vaikka läpi ihmiselämän, mutta soittimet ovat niin kovin kalliita, että kaikilla ei sellaista ole mahdollisuutta
hankkia, varsinkaan jos harrastus on
vasta alkuvaiheessa.
Lainaamolla on hyvä olla erilaisia yhteistyökumppaneita. On tärkeää, että mukana on ammattitaitoinen fagottikorjaaja, joka voi huolehtia pillien huoltamisesta ja mahdollisesta korjaamisesta. Lainaamon
on teetettävä selkeät säännöt ja ohjeet, kuinka lainaajan on huolehdit-

tava soittimesta. Nämä säännöt ja
ohjeet tulee kirjata lainaussopimukseen. On tärkeää, että jo lapset oppivat pitämään huolta kalliista soittimista ja olemaan varovaisia niiden
kanssa. Lainauksella on syytä olla
myös omavastuu, joka tulee maksettavaksi tahallisen vahingonteon ollessa kyseessä.
Toivottavaa olisi, että myös musiikkiopistot lähtisivät mukaan tukemaan lainaamon toimintaa. Lainaamolla olisi musiikkiopistoille
tarkoitettu tukimaksu, jonka maksamalla musiikkiopiston fagottioppilailla on mahdollisuus vuokrata
soitin lainaamosta. Tämä toki tarkoittaa sitä, että lainaamolla olisi oltava riittävä määrä soittimia, jotta
niitä riittää kaikkien yhteistyömusiikkiopistojen fagottioppilaille. Jos
vain musiikkiopistojen byrokratia
sen sallii, niin lainaamo voisi lunastaa opistoilta niiden hyvät soittimet
ja ottaa ne toiminnan alle. Haluan
vielä korostaa, että lainaamo lunastaisi vain opistojen hyvät soittimet,
joiden huollosta se vastaa, sillä lainaamon elinehto on, että kaikki sen
soittimet ovat hyviä ja kelvollisia.
Suotavaa on, että fagotistit hankkisivat soittimen varmistumisessa omaksi ja opintojen edetessä itselleen oman soittimen. Lainaamon asiakkailla voisi olla mahdollisuus lunastaa vuokraamansa soitin
omaksi haluamassaan vaiheessa, ja
loppuhinta olisi soittimen sen hetkinen arvo suhteutettuna maksettuihin vuokriin ja käytettyihin huoltokuluihin. Lainaamon rahoitus on
suunniteltava niin, että alkupääoma saadaan esimerkiksi apurahoista ja avustuksista. Toiminta pysyy yllä musiikkiopistojen tuella ja huol-
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lot maksetaan vuokraajilta kerätyllä vuosivuokralla. Musiikkiopistojen
kanssa on neuvoteltava sopimukset
niin, että lopulliset vuokrasummat
vastaavat musiikkiopistojen muiden
soittimien vastaavia vuokramaksuja.
Uusia soittimia hankitaan sitä mukaa mitä vanhoja myydään eteenpäin tai mahdollisilla uusilla avustuksilla.
Upeaa olisi, jos lainaamolla olisi omistuksessaan myös yksi kontrafagotti. Varsinkin kontrafagotit ovat
niin kalliita soittimia, että Suomessa ei montaakaan fagotistia ole, joka
sellaisen omistaisi. Olemassa olevat
kontrafagotit ovat oppilaitosten tai
orkestereiden omistamia, eikä niitä mielellään lainata ulkopuolisille.
Kuitenkin esimerkiksi monet harrastajaorkesterit ottavat ohjelmistoonsa suuria teoksia, joissa tarvitaan myös kontrafagottia, joten olisi
loogista, että nämä harrastelijat voisivat lainata soittimen jostain. Lainaamon omistamasta kontrafagotista pidettäisiin lisäksi erittäin hyvää
huolta huoltamalla sitä jatkuvasti.
Näin ollen soitin olisi jatkuvasta hyvässä kunnossa ja käyttökelpoinen,
toisin kuin osa oppilaitosten soittimista, jotka saattavat olla vuosia
käyttämättömänä tai ainakin huoltamattomana varastossa.
Yhteenveto Suomen fagotistitilanteesta ja sen tulevaisuudesta
Opinnäytetyöni osoitti monet
epäilyni oikeiksi: fagottioppilastilanne on tosiaankin melko heikko,
toisissa musiikkiopistoissa ongelma
koetaan pienempänä, toisissa suurempana, suurin osa opettajista on
päätoimisia orkesterimuusikoita ja
opettajien oppilasmäärät ovat melko
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pieniä. Kaiken kaikkiaan siis huolta on ja se myönnetään, mutta onko motivaatiota muuttaa tilannetta. Fagotit ovat aina olleet kalliita ja
nykyään, kun muita soittimia pystytään tekemään halvoista materiaaleista tehdastyönä, niin suhteessa käsityönä tehtyjen fagottien hinta
on huomattavan kallis. Uskon, että
nimenomaan soittimen kalleudesta johtuen se on jäänyt alun alkaenkin muita instrumentteja harvinaisemmaksi.
Uskon kuitenkin, että motivaatiolla ja halulla parantaa tilannetta saadaan paljon aikaan eikä hintakaan välttämättä ole niin suuri kynnyskysymys. Suurin kysymys tällä hetkellä on, kenellä riittää aikaa,
rahaa ja motivaatiota lähteä muuttamaan fagottitilannetta. On myös
hyväksyttävä, että muutokset eivät
tapahdu hetkessä eikä niiden välttämättä tarvitse olla heti kovin suuria. Jo pienillä askelilla saadaan hyvää aikaan.
Fagotin tunnetuksi tekemisen
kanssa on edettävä pitkäjänteisesti.
On pidettävä huoli, että ylipäätään
koulujen musiikinopettajat tuntevat soittimen. He opettavat tavalliset oppilaat eli mahdolliset musiikkiopistoon pyrkijät, tai tulevaisuuden pyrkijöiden vanhemmat, tuntemaan erilaisia soittimia. Mielestäni jokaisen fagotistin vastuulla on
myös erilaisissa tilaisuuksissa soittamalla tuoda fagotin upeita mahdollisuuksia esille ja oltava itse kiinnostunut vastaamaan kysymyksiin ja
esittelemään soitinta. Pienillä teoilla
fagottia on mahdollista saada näkyviin yhä enemmän. Uskon, että nykypäivänä kiinnostus herää varsinkin, jos lähdetään ylittämään genre-

rajoja. Kun lapsi alkaa soittaa fagottia joko omasta innostuksestaan tai
ajautumisesta johtuen, on oppilaan
motivaatio pyrittävä saamaan mahdollisimman korkealle. Tarvitaan
yhä enemmän opettajia, joilla on aikaa paneutua opetustyöhön kunnolla ja, jotka haluavat edetä lapsen ehdoilla.
Uskon vahvasti, että innokkaista muiden instrumenttien opettajista voisi hyvinkin kouluttaa fagotinsoittajia ja -opettajia. Kunhan vain
innokkaita ja motivoituneita opettajia saadaan lisää, niin tilannetta on mahdollista lähteä kehittämään. Toivon myös, että jonain päivänä soitinlainaamoidea saisi tuulta
purjeisiinsa ja rahoituksen, jotta sen
voisi perustaa.
Opinnäytetyössäni puhun paljon
SOFS:n roolista. Seura on vuosikymmeniensä aikana tehnyt paljon arvokasta työtä oboe- ja fagottielämän hyväksi ja toivon, että sitä tehdään edelleenkin. Viime vuosina nimenomaan lapsille suunnatut
tapahtumaviikonloput ovat yleistyneet ja niiden suosin yleistyvän entisestään. Mielestäni olisi myös hienoa, jos seura alkaisi järjestää pedagogiikkapäiviä oboen- ja fagotinsoitonopettajille. Viime aikoina on ollut paljon negatiivissävytteistä keskustelua, siitä, että suomalaisten orkestereiden työpaikat menevät ulkomaalaisille. Itse en fagotin kohdalla pidä sitä välttämättä niin huonona asiana. Toki toivon, että ystäväni ja kollegani saisivat työpaikan,
mutta mikäli ulkomaalaisia fagotisteja tulee Suomeen töihin niin samalla fagotistimäärä kasvaa.
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, et-
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tä myös hyville freelancereille riittää töitä eli toistaiseksi ulkomaalaiset koesoittojen voittajat eivät automaattisesti tee suomalaisista fagotisteista työttömiä. Itse siis otan
ilolla kaikki fagotistit vastaan. Toivon, että jokainen fagotisti kantaa
omalta osaltaan kortensa fagottipedagogiikan kekoon ja pitää huolta fagotin tunnettavuudesta. Ottaa
iloisesti vastaan ihmettelevät kysymykset ja kommentit soittimeen
liittyen, ja mikäli jonain päivänä saamme kattavat infosivut, niin
ne ohjaisivat kiinnostuneet ihmiset
selvittämään sieltä lisätietoa.
Toivon myös, että musiikkiopistot pitävät fagotinsoittoa tärkeänä
ja ovat valmiita panostamaan niin
opettajahankintaan kuin soitinhankintaan. Sillä, jotta tulevaisuudessa riittää hyviä ammattilaisia, on fagottipohjan oltava riittävän laaja.
Jo opintojen alkuvaiheessa päätin, että haluan opinnäytetyölläni
tutkia fagottipedagogiikkaan liittyviä asioita. Kuten alussa kerroin olen

jatkuvasti törmännyt työni otsikkonakin olevaan lausahdukseen ”voi
voi, kun teitä fagotisteja on niin vähän” ja halusin tosiaan selvittää, että mikä tilanne oikeasti on. Osa musiikkiopiston kyselyistä oli nopeita
puheluita tai sähköpostiviestittelyjä,
mutta mukaan mahtui myös hyvin
mielenkiintoisia ja hyviä keskusteluja aiheesta rehtoreiden kanssa. Sain
myös paljon kannustusta aiheelleni
ja sitä pidettiin tärkeänä, kuten toki
itsekin ajattelen.
Opettajien kohdalla olin positiivisesti yllättynyt saamieni vastausten määrästä. Vaikutti siis siltä, että
myös fagottiopettajat pitivät aihettani tärkeänä, mikä on ehdottomasti hienoa.
Haluan kiittää kaikkia fagottiopettajia, jotka vastasivat kyselyyni. Sen lisäksi haluan kiittää kaikkia
niitä fagotisteja ja omia opettajiani,
joiden kanssa olen asiasta keskustellut ja joille olen esitellyt erilaisia
ideoitani. Työtä tehdessäni totesin,
että vertailun vuoksi olisi ollut hy-

vä selvittää myös musiikkiopistojen
muiden puhallinsoittimien oppilasmäärät. Olisin myös esittänyt fagottiopettajille vieläkin tarkempia kysymyksiä ja selvittänyt mitä opetusmateriaaleja he käyttävät opetuksessaan ja onko heillä kokemuksia fagottinoista tai kevennetyistä fagoteista.
Toivon, että tämä työ herättää
ajatuksia myös muiden fagotistien
ja fagottiopettajien mielessä ja lähdemme yhdessä kehittämään tilannetta tai vähintäänkin pitämään sitä tällaisenaan. Uskon, että joistain
ideoista voi olla hyötyä myös muiden harvinaisten soittimien kohdalla. Toivon, että voin kymmenen vuoden päästä lukea tämän työni uudelleen ja todeta, että edes osa kehitysehdotuksistani on toteutunut. Toivon kaikille antoisia hetkiä fagottimusiikin parissa.
LAURA CLEVER
LYHENTÄNYT VEERA PESU

Fagotin pedagoginen luento
Puhallinpäivillä 2018
Helsingissä maaliskuussa 2018 järjestettyjen Puhallinpäivien yhteydessä fagotin pedagogisesta luennosta vastasivat Ilmari Kuoppa
(Keski-Helsingin musiikkiopisto)
ja Marika Toivonen (Itä-Helsingin
musiikkiopisto).
Tilaisuus koostui kolmesta osasta, joista ensimmäisessä osassa esiteltiin Adlerin soitinta, malli
1350/1350P. Kyseinen malli mahdollistaa fagotinsoiton aloittamisen
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jo nuorella iällä (7-9v.) , sillä se on
erinomaisessa vireessä, kuulostaa fagotilta ja toimii aivan kuin normaali fagotti kuitenkin ollen hieman kevennetty versio normaaliin fagottiin
verrattuna. Toisessa osiossa Marika esitteli IHMO:n fagottiluokkaa,
jossa oppilaat ovat koulun aloittaessaan valinneet soittimekseen fagotin ja soittotunnit tapahtuvat koulupäivän aikana. Marika kertoi monipuolisesti runsaasti laulua ja soit-
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toa sisältävän opetuksen haasteista
sekä mahdollisuuksista. Viimeisessä osiossa minä esittelin eri valmistajien röörejä ja internet-aikakauden
luomia mahdollisuuksia hyvien fagotin röörien tekemiseksi oppilaille.
Haluan lämpimästi kiittää Marikaa sekä IHMO:n fagottioppilaita osallistumisesta Puhallinpäivien
luentoon.
ILMARI KUOPPA

Puhallinpäivät 12.-18.3. 2018

Puhallinpäivät 12.-18.3. 2018
Jotain ulkomusiikillisia
asioita kannattaa
selvästi pitää
mukana. Hyvä
Turre-koira!

joista valitaan tai arvotaan soitettavia lauluja, usein kaanoneita.
Ensimmäisinä vuosina lapset soittavat paljon kansanmusiikkia ym. tuttua musiikkia. Ensimmäinen puoli vuotta käytetään vain ensimmäiseen oktaaviin. Edetään hitaasti,
mutta rytmien kohdalla mennään
vauhdikkaammin. Soitto aloitetaan
b -äänestä, ei g:stä – näin soitin pysyy käsissä paremmin.
Orkesterisoitto aloitetaan aikaisintaan 4. luokalla. Ihmussa toimii
myös Aila Hettulan vetämä rööribändi, johon otetaan kaikki mukaan
jo varhaisemmassakin vaiheessa.

Oboen pedagoginen luento
Puhallinpäivillä 12.-18.3 2018
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Helsingin puhallinpäivillä oli tarjolla paljon erilaista tapahtumaa. Sibelius-Akatemia tarjosi opetusta nuorille oboisteille ja fagotisteille.
Lisäksi molemmissa soittimissa järjestettiin avoin pediluento. Tässä lyhyt tiivistelmä oboeluennon annista
– olkaapa hyvät.
Oboisti Saara Sallner kertoo
Itä-Helsingin musiikkiopiston (IHMU) ryhmäopetuksesta, josta heillä
on jo 20 vuoden kokemus eri soittimissa.
Porolahden koulun musiikkiluokalle otetaan yleensä neljä uutta
oboistia 3-4 vuoden välein. Oboeopintoihin haluaville tehdään nor-

maalit testit, eli ns. soveltuvuustestit. Saara haastattelee vanhempia ja
kyselee esim. onko lapsella tai hänen
sisaruksillaan ollut ongelmia hampaiden kanssa. ”Näpäkät” lapset valitaan. Urheilullinen lapsi, jolla mielellään myös toinen harrastus, joka ei ole liian vaativa tai aikaa vievä.
Puhallustesti pienillä futispalloilla
kertoo, löytyykö voimaa...
Oboesoitto aloitetaan kahden
vuoden nokkahuilunsoiton jälkeen
kolmannella luokalla. Pienryhmässä
harjoitellaan ohjatusti kolme kertaa
viikossa 45 minuuttia, jonka lisäksi
oppilaat saavat vielä yksityistunnit.
Myös mupe-hommat hoituvat kou-

lupäivän yhteydessä.
Ensimmäiset ryhmätunnit kuluvat ansatsin muodostamiseen. Yksi
oppilas harjoittelee opettajan kanssa ja kolme muuta piirtää omia juttujaan isolle piirustuspaperille. Soittimet saa viedä kotiin, mutta röörejä
ei vielä ensimmäisten viikkojen aikana. Koska ollaan ryhmässä, niin
kukaan ei ns. putoa kelkasta. Soiton
puhtaus on tärkeää, ja sitä vaaditaan
heti alusta alkaen kaikilta.
Ryhmätunneilla soitetaan harvoin
kaikki yhtä aikaa; yleensä jokainen
soittaa ensin yksin ja sitten pareissa.
Apuna käytetään pelejä ja kortteja,
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Oboisteja on vaikea saada opistoihin.
Soitinesittelyt voivat olla hankalia,
sillä joskus oboesta otettu ääni kauhistuttaa. Sisarukset ym. ”puskaradio”
on paras positiivisen viestin viejä.
Heli Seppälä Pirkanmaan musiikkiopistosta kertoo, että heilläkin
alkeisopetus tapahtuu pitkälti ryhmässä. Aloitusikä on alhainen, koska silloin saadaan valittua oboistit
kaikista potentiaalisista musiikkiharrastuksen aloittajista; näin päästää kilpailemaan heti muiden soitinten kanssa.
Ensimmäinen vuosi karsii oppilaita, mutta aina jää 2-3 hyvää
oboistia jatkamaan. Ryhmäytyminen ja orkesterit alkavat heti 5-vuotiaasta eteenpäin.
Aloitus 70-luvulla oli toisenlaista, aikana ennen muskareita. Silloin
edettiin piano-opinnoista muihin
soittimiin. Se on harvoin enää mahdollista, koska sivuaineita ei myönnetä monessakaan opistossa.
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Mitä voi vaatia pieniltä soittajilta,
kysyy Saara. Jos aloittaja on kovin
pieni, niin se aiheuttaa vaatimuksia
puhalluksen suhteen. Tämä keskustelu jäi vähän kesken, eli miten jatketaan puhalluksen opettamista, jos
oboisti on aloittanut todella nuorena. Keskustelu siirtyy rööreihin.
Timo Lehtonen:
• Ajatus rööristä. Puhalletaanko
rööriin vai sen läpi
• Mielikuvilla ja lapsen omilla oivalluksilla edetään
• Tavoitteet lapsen mukaan, mihin
hän on kykenevä.

• Rööri on kaikki kaikessa
• Kiva tulla tunnille, ja hyvällä
mielellä kotiin
Saara:
• Aluksi 3 kierrosta rautalankaa aloittelijan röörin ympärille,
mutta siitä yritetään päästä mahdollisimman pian eroon, koska
Paineen tunne on puhalluksessa
tärkeä (mielikuva: tarjotin, kaatuva seinä).
• Röörin tulee olla joustava.
• Kuinka moni olisi valmis hankkimaan Legeren
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Oboekvartetti esiintyy. Mukana Saaralla oli Ihmusta viime syksynä oboesoiton aloittaneet Elias, Aamu ja Kerttu.
Keikalla kvartetissa Timo Lehtonen Lappeenrannasta.

Timo kokeilee 45 mm hylsyn
röörillä oppilassoittimia:
Buffet Prodige
• hinta n. 2900e
• 1 kg
• avoin, puhdas
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Opus, puusoitin
• halvempi, hinta vain 890 euroa
• kevyt, vain 500 g
• g oli matala, epäpuhdas asteikko
• tyynyt pysyy, hyvä takuu
• soitinten laatu vaihtelee suuresti
• valmistus Kiinassa.

Lappeenrannassa käytetään vielä vanhoja muovisia Kingejä, joita huolletaan säännöllisesti. Perheet
ostavat soittimia, tai niitä voi lainata toisesta opistosta. Pirkanmaalla
aloitussoitin ensimmäiset 2-3 vuotta musaopistosta, sen jälkeen mennään omalla. Ja tästä varotetaan etu-

käteen. Kokkolassa ensimmäiset
kaksi vuotta voi vuokrata soittimen
60 e /vuosi, sitten progressiivinen
vuokra. Hyvin harva kotivakuutus
kattaa vuokrasoitinta!! Vakuutusten
kanssa tulee olla tarkkana.

Ranskalainen oboekoulu Séraphine et Augustin, Combre editions.

Oopperasovituksia parin
sadan vuoden takaa
27

Yamaha, muovinen oboe
• hinta n. 1700e
• 1 kg
• yllättävän epäpuhdas yksilö
Kiitos Fazer, Soitin Laine ja Heli
Seppälä.
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Sartoriuksen sovituksia
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Sartoriuksen sovituksia

Miten ja mistä

Miksi

Jos etsii netistä kamarimusiikkia, johon on jo valmiiksi nimikoitu kontrafagotti, päätyy hyvin nopeasti IMSLP:n sivustolle. Sieltä puolestaan löytyy koko joukko kontran
sisältäville yhtyeille sävellettyä musiikkia kuten esimerkiksi Mozartin,
R. Straussin ja Dvořákin serenadit. Tämän lisäksi ilmaantuu listoille myös teoksia, joissa ei pitäisi olla
kontraa – esim. Mozartin oopperoita. Pian ilmenee, että nämä ovat sovituksia mainituista teoksista. Syylliseksi paljastuu Georg Kaspar Sartorius niminen kaveri. Hän on sovittanut suosittuja säveliä useista
Mozartin ajan oopperoista, ainakin
seuraavat:
• Franz Danzi: Chöre aus dem
Freudenfest
• Vicente Martin y Soler:
Una cosa rara
• Wolfgang Amadeus
Mozart: Le nozze di Figaro
• Wolfgang Amadeus
Mozart: Don Giovanni
• Wolfgang Amadeus
Mozart: La clemenza di Tito
• Niccolò Piccinni: Didon
• Franz Xaver Süssmayr: Der
Spiegel von Arkadien
• Peter Winter: Helena und
Paris

Materiaalia silmäillessä herää helposti kysymys, millaisiin tarkoituksiin ne on tehty.
Ensimmäinen arvaus on ihanan musiikin saaminen esitettäväksi paljon oopperataloja pienemmissä puitteissa.
Tuona aikana olivat suosittuja myös nukketeatterit, joissa esitettiin isoja ja vaativiakin näytelmiä –
jotain muuta kuin lasten naurattamiseen suunnattuja yksinkertaisia
pakkilaatikkoesityksiä. Jossain määrin perinnettä pidetään yhä yllä. Jotkut säveltäjät, mm. Haydn, ovat säveltäneet varta vasten nukketeattereille. Tästä ei ole pitkäkään harppaus oopperasovitusten esittämiseen
nukketeatterissa. Mm. saksalaisessa
Lindaun kaupungissa sijaitsee Lindaun marionettiooppera, joka esittää nukeilla näyteltyjen oopperoiden lisäksi myös marionettibalettiversiota Joutsenlammesta. Tällaisissa
puitteissa voisi hyvinkin olla kysyntää pienyhtyeille sovitetusta oikeasta
oopperamusiikista.
Harmonie-yhtyeissä on periaatteessa ison orkesterin puhaltajat parittain mukana joten sovitukset toiminevat myös yhteissoitollisena
harjoitusmateriaalina.

Darmstadtin yliopiston ja maakunnan kirjasto on ystävällisesti skannannut käsin kirjoitetut partituurit
luettavaksemme. Sartoriuksen käyttämä kokoonpano näissä teoksissa
on 2 klarinettia, 2 käyrätorvea, 2 fagottia ja kontrafagotti. Tällaista kokoonpanoa kutsutaan usein harmonie-yhtyeeksi.

Sartoriuksesta löytyy kovin niukasti
tietoja. Hän oli viulisti, syntyi Mannheimissa 1754 ja kuoli Auerbachissa 1809. Hän työskenteli 1780 alkaen
perintöprinssi Ludwigin (myöhemmin maakreivi ja suurherttua Ludewig X) hovissa musiikin-opettajana. Myöhemmin, noin 1790, hänestä
tuli ylikapellimestari Hessenin kreivikunnan Darmstadtiin.

Kuka Sartorius

Hän teki sovituksensa ilmeisesti vain
muutaman vuoden sisällä kunkin
teoksen ensiesityksestä.
Sovituksista
Sovitukset on tehty kokoonpanolle
2 klarinettia, 2 käyrätorvea, 2 fagottia ja kontrafagotti. Todennäköisesti
ne toimivat aivan hyvin myös kontrabasson kanssa (muuan amerikkalainen yhtye on sellaisella kokoonpanolla levyttänytkin näitä) tai ehkä
jopa ilman kontraa.
Kokeiltavaksi
Partituurit ovat varsin selkeitä ja
mielenkiintoisen näköisiä, mistä heräsi halu päästä kokeilemaan niitä
käytännössä. Stemmoja ei kuitenkaan näyttänyt olevan saatavilla –
ainakaan kovin helposti. Tuntui, että melko nopeastihan ainakin jotkut teoksista voisi naputella tietokoneen nuotinnusohjelmaan stemmojen aikaansaamiseksi. Partituureissa oli käyrätorvet kirjoitettu samalle viivastolle mutta muilla soittimilla
oli kullakin oma rivinsä. Alkuun tuli tartuttua lyhyimmän näköisiin eli
Danzin teokseen ja Mozartin Tituksen lempeyteen. Työ osoittautui
paljon ennakoitua aikaa vievämmäksi mutta sen edetessä ja hyvän musiikin imussa into kasvoi ja lopulta tuli
kirjoitettua kaikki koneelle.
Sartorius on käyttänyt esitys- ja
artikulaatiomerkintöjä kovin säästeliäästi. Voihan olla, että hän luotti soittajien ammattitaitoon tässä
asiassa. Tuolloin oli usein tapana, ettei korukuvioita tai muita ”hienouksia” aina merkitty nuotteihin vaan
se puoli kuului soittajien rutiiniin.
Sartoriuksen sovitukset ovat enimmäkseen tahdilleen identtisiä alku-
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peräisten oopperoiden vastaavien
kohtien kanssa. Tämä helpotti esitysmerkintöjen kohdalla kun ne voi
kopioida alkuperäisestä teoksesta.
Näin tietysti siinä tapauksessa, että oopperapartituuri oli käytettävissä. Kaikissa tapauksissa näin ei ollut.
Alkuun pisti silmään kontrafagotti, joka etumerkeistä päätellen
oli G-vireinen, vaikkei sitä merkitty
ollutkaan. Ilmeisesti Sartoriuksella
oli käytettävissään tavallisen fagotin näköinen mutta suurempi soitin,
joka enimmäkseen tuplasi kakkosfagotin oktaavia alempaa.
Pulmia sen sijaan ilmaantui käyrätorvien kohdalla. Danzin teoksessa oli kunkin osan (tai numeron)
alussa kerrottu, minkä vireisestä torvesta oli kysymys (elettiin luonnontorvien aikakautta, venttiilitorvia
ei tainnut olla vielä keksittykään),
myös mahdolliset vaihdokset osien
sisällä oli merkitty. Muissa teoksissa ei torvien viritystä ollut kerrottu vaan se oli pääteltävä. Useimmissa tapauksissa viritys löytyi perussävellajin mukaan mutta muutamissa
olikin sitten paneuduttava tarkemmin aiheeseen, sillä tämä ei aina toiminut. Muunmuassa Süssmayrin
teoksessa oli eräässä osassa toivottoman tuntuisia sointuja, mutta tutun torvensoittajan avulla löytyi ratkaisu; ykköstorvi oli in C ja kakkostorvi in F vaikka samalla viivastolla olivatkin. Vastaavanlaisia tapauksia oli joissain muissakin teoksissa. Loppupeleissä tuli sitten kaikki
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torvistemmat kirjoitettua F-torvelle
transponoituna ajatuksena helpottaa
torvensoittajien lukemista. Onko
tuo sitten hyvä ratkaisu, selviää varmaan jatkossa. Sinänsä stemmat on
tietokoneella helppo muuntaa mille
tahansa viritykselle.
Kirjoitustyön laajuus nosti kunnioitusta menneiden aikojen säveltäjiä kohtaan monen monta pykälää.
Yksi septettokokoelma ei varmaan
sisältänyt kymmenettä osaakaan koko oopperan materiaalista, mutta aikaa kului pelkkään kopioimiseen
melkoinen tovi. Silti joku säveltäjä oli saanut aikaan muun toimensa
ohella yhden vuoden aikana jopa 9
oopperaa kuten esim. Piccinni.
Säveltäjistä ja teoksista
Septettosovitusten läpikäynti innosti tutkailemaan tekijöiden ja teosten
taustoja ja johdatti mielenkiintoiselle kiehtovalle matkalle oopperan
maailmaan.
Kun vastaan tuli tuttuja teoksia mutta ”väärällä” taiteilijanimellä mieleen juolahti, että tarinoita oli
ehkä vähemmän kuin säveltäjiä. Lähempi tutustuminen paljasti, että
jossain määrin näin olikin. Tarinat
olivat libretistien takana ja heidänkin määränsä oli rajallinen.
Yleensä oopperat on nimetty pelkästään säveltäjiensä teoksiksi, mutta käytännössä taustalla on muitakin, joilla on ollut merkittävä osuus
niiden synnyssä.
Yksi tärkeä henkilö on ollut edel-

lä mainittu libretisti eli eräänlainen
runoilija. Varsinkin oopperan alkuaikoina hän oli määritellyt tarinan juonen ja muokannut sen yhteen iltaan mahtuvaa esitystä varten. Säveltäjä on sitten tiputellut siihen nuottinsa ja ehkä joskus harvoin
neuvotellut libretistin kanssa. Myöhemmin säveltäjän osuus on kasvanut ja hän on pystynyt muokkaamaan tarinan kulkua. Käytännössä sitten esitykset ovat olleet milloin
minkäkin laisia koska niitä on muokattu (säveltäjältä suuremmin kyselemättä) käytettävissä olevien voimien ja kykyjen mukaan, joskus hyvinkin radikaalisti.
Toinen merkittävä vaikuttaja on
ollut impressaari, joka on lähinnä
tuottaja. Hän oli määrännyt hyvin
pitkälle, millaisia teoksia ohjelmistoihin on kelpuutettu. Jos säveltäjä
olisi halunnut tehdä jotain mielensä mukaan, mutta se ei sopinutkaan
impressaarille, niin teoksella ei ollut
mahdollisuuksia.
Aikain saatossa säveltäjien arvovalta on kasvanut ja he ovat voineet paremmin vaikuttaa teostensa
sisältöön. Verdi lienee ollut ensimmäisiä, joka on pystynyt asettamaan
tiukat ehdot musiikkinsa käytölle.
Hän on myös ollut mukana luotaessa käytäntöä, jossa säveltäjä saa korvauksen teoksen tuotosta.
Seuraavassa on kuvailtu lyhyesti tässä septettoprojektissa käsitellyt
säveltäjät ja teokset.
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Franz Danzi

Hän oli espanjalaissyntyinen mutta
loi uransa lähinnä Italiassa (1779–
85), Wienissä (1785–88) ja vihdoin
lähellä meitä eli Pietarissa (1788 alkaen). Espanjassa on toisinaan ollut tapana käyttää kahta sukunimeä,
tässä tapauksessa Martin on ensimmäinen ja Soler toinen sukunimi ja
niitä käytetään aina yhdessä.
Hän sävelsi oopperoita ym. vokaalimusiikkia ja on tunnettu lähinnä buffa- eli koomisista oopperoistaan. Häntä on yritetty tituleerata
jopa ”Valencian Mozartiksi”.
Pietarissa hän työskenteli Katariina II:n hovissa. Katariina oli musiikin suuri suosija ja hänen hovissaan oli vieraillut monikin tuon ajan
tunnetuista säveltäjistä, mm. Paisiello ja Cimarosa. Martin y Soler
oli Katariinan mielisäveltäjä, jolle tämä kirjoitti librettojakin – venäjäksi. Mahtoi olla erikoinen kokemus
Vicentelle, joka ei tainnut ymmärtää kielestä sanaakaan. Pietarin hovin virallinen kieli oli tuolloin ranska. Martin y Soler vietti keisarinnan
kuoltuakin loppuelämänsä Pietarissa.
Hän sävelsi vähän yli 20 oopperaa, yhden espanjassa, n. 11 Italiassa,
neljä Itävallassa, kolme Englannissa
ja kolme Venäjällä.

tä pätkän Don Giovannin loppukohtaukseen. Jotkut ovat moittineet
sitä mitättömäksi mutta oikeasti se
on mestariteos, joka ansaitsisi tulla muistetuksi omillakin ansioillaan.
YouTubesta löytyy siitä varsin kelpoisa äänite. Sartoriuksen sovitus
käsittää yhdeksän aariaa ja on valmistunut 1804–06.

Una cosa rara
Kyseessä on 2-näytöksinen italiankielinen buffaooppera, jonka libretistinä oli kuuluisa Lorenzo da
Ponte – monia Mozartin oopperoitakin runoillut. Kantaesitys oli
Wienissä 1786.
Oopperan koko nimi on Una cosa
Vicente Martin y Soler
rara, ossia Bellezza ed onestà (HarviMartin y Soler syntyi 4.toukokuuta nainen asia, eli kauneutta ja rehel1754 Valenciassa ja kuoli 30. tam- lisyyttä). Tämä teos muistetaan lämikuuta 1806 Pietarissa.
hinnä siitä, että Mozart lainasi sii-

Le nozze di Figaro, K. 492
4-näytöksinen italiankielinen ooppera, ensiesitys 1.5.1786 Wienissä. Libretistinä oli Lorenzo da Ponte. Sartoriuksen sovitus koostuu alkusoitosta ja viidestä aariasta, ja se
on valmistunut n. 1800.

Puhaltajapiireissä Danzi tunnetaan
lähinnä kvintettosäveltäjänä, jonka tuotanto kuuluu Anton Reichan
ohella puhallinkvintettien perusohjelmistoon. Kuitenkin Danzin tuotanto on varsin laaja ja kvintettojen
osuus siinä melko pieni, tosin viimeksi mainitut ovat kestäneet aikaa
ehkä parhaiten.
Danzi syntyi 15.toukokuuta 1763 Schwetzingenissä ja työskenteli myöhemmin muun muassa Mannheimissa, Münchenissä ja
Stuttgartissa. Hän kuoli 13. huhtikuuta 1826 Karlsruhessa.
Danzin tuotanto käsittää n. 200
merkittävämpää teosta, joista 16
oopperaa, viisi muuta teatteriteosta, yksi baletti, 50 kirkkomusiikkiteosta, 42 muuta vokaaliteosta, 15
pianokappaletta, n. 15 orkesteriteosta ja n. 60 kamarimusiikkiteosta,
joista kuusi puhallinkvintettoa.
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Das Freudenfest, P. 163
Teos ei varsinaisesti ole ooppera
vaan 13-osainen sävellys kolmelle
solistille, sekakuorolle ja orkesterille. Sen kantaesitys oli 10. heinäkuuta 1804 Leipzigin Gewandhausissa.
Chöre aus dem Freudenfest
Tämä on Sartoriuksen sovittama valikoima edellisen kuorokohtauksista sisältäen käytännössä kolme osaa.
Sen käsikirjoitus ajoittuu noin vuoteen 1806. Se on siten valmistunut
varsin pian alkuteoksen julkaisun
jälkeen.

Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart syntyi Salzburgissa 27.tammikuuta 1756 ja kuoli Wienissä 5.
joulukuuta 1791. Mozartin historia
on niin tunnettu, ettei sitä kannata
tässä toistaa.
Don Giovanni, K. 527
2-näytöksinen italiankielinen ooppera, ensiesitys 29.10.1787 Prahassa. Libretisti oli Lorenzo da Ponte
(1749–1838). Sartoriuksen sovitus
on valmistunut 1804–06. Siihen on
koottu kuusi aariaa.
La clemenza di Tito, K. 621
2-näytöksinen italiankielinen ooppera, ensiesitys 6.9.1791 Prahassa. Libretisti oli Pietro Metastasio
(1698–1782). Sartoriuksen seitsemän aariaa käsittävä valikoima on
valmistunut 1804–06.

Niccolò Piccinni
Piccinni syntyi Barissa Italiassa 16.
tammikuuta 1728 ja kuoli Pariisissa
7. toukokuuta 1800.
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Piccinnin teoslistaa selatessa tuppaa naurattamaan – voiko niitä olla noin paljon! Otavan tietosanakirjan mukaan yli 120 oopperaa, netistä löytyvässä ”täydellisessä listassa” on
114 nimeä. Joistakin on useampi versio joten ne erikseen laskemalla tietosanakirjan yli 120 täyttynee. Oopperoiden lisäksi hän sävelsi myös
mm. oratorioita, virsiä, kantaatteja ja
jokusen klaveeri-sonaatinkin.
Piccinnin ensimmäinen ooppera syntyi 1754 Napolissa ja sen jälkeen niitä alkoi tulla kuin pyssyn
suusta, parina kiivaimpana vuotena
(1761 ja 1770) 9 oopperaa kumpaisenakin. Keskiarvokin on 3 oopperaa vuodessa 40 vuoden aikana. Viimeinen valmistui vuonna 1794. Sävellettyään 1760 oopperan Pamela
hänestä tuli saman tien Italian maineikkain säveltäjä.
Pariisissa ruhtinatar Marie-Antoinette otti suojelukseensa C. W.
Gluckin. Sitten Madame du Barry halusi kilpailla tämän kanssa ja
kutsui suojatikseen Piccinnin. Tästä syntyi mehevä oopperariita, jossa osapuolina olivat gluckistit ja piccinnistit. Säveltäjät eivät halunneet
osallistua tällaiseen ja yrittivät pysytellä siitä sivussa. Mozartkin Pariisissa ollessaan pysyi visusti erillään tästä touhusta. Kuitenkin kun
Gluck alkoi säveltää oopperaa Roland ja kuultuaan, että Piccinni työsti samaa teosta, hän suuttui, viskasi kynät ja paperit nurkkaan ja jätti
homman kesken.

Jean-François Marmontel (1723–
1799). Moni muukin säveltäjä on
säveltänyt saman teoksen, useimmat
nimellä Didon ja Aeneas.
YouTubesta löytyy hieno ja raikas
vähän yli 2-tuntinen äänite Didonista, sopraanosolistina afrikkalainen Sibongile Mngoma. Sartoriuksen sovitus sisältää 3-osaisen alkusoiton lisäksi neljä aariaa. Se on
valmistunut 1804–06.
Franz Xaver Süssmayr
Süssmayr syntyi 22.7.1766 Schwanenstadtissa Itävallassa ja kuoli tuberkuloosiin 17.9.1803 Wienissä.
Hän aloitti nöösipoikana benediktiiniluostarin kuorossa, josta siirtyi
äänenmurroksen jälkeen orkesteriin
viulunsoittajaksi. Vuonna 1787 Süssmayr muutti Wieniin, jossa sai opetusta Antonio Salierilta ja todennäköisesti myös W. A. Mozartilta.
Süssmayr oli Mozartin luottomiehiä ja kelpasi mm. kirjoittamaan
ns. seccoaarioita La clemenza di Titoon. Hän myös käytännöllisesti
katsoen sävelsi rondo-osan Mozartin käyrätorvikonserttoon nro 1
(K.514). Parhaiten hänet tunnetaan
Mozartilta kesken jääneen Requiemin viimeistelijänä.
Süssmayrin omia teoksia ei kovin hyvin tunneta. Hän lienee jäänyt
vahvan Mozartin varjoon. Süssmayr
sävelsi neljä oopperaa, koko joukon
muuta näyttämömusiikkia ja vielä
melkoisesti kirkkomusiikkia. Ehkä
tässä yhteydessä kannattaa mainita usein levytettykin Klarinettikonsertto in D.

Didon
3-näytöksinen ranskankielinen seriaooppera, kantaesitys 1783, sai Der Spiegel von Arkadien
parhainta menestystä Piccinnin Pa- 2-näytöksinen koominen sankariisin oopperoista. Libretistinä oli riooppera, valmistui vuonna 1796,
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libretistinä Emanuel Schikaneder
(1751–1812). Sartoriuksen sovitus
lienee valmistunut vuonna 1800. Se
sisältää kahdeksan osaa.
Peter (von) Winter
Winter oli paitsi säveltäjä myös viulisti, teatterin johtaja ja kapellimestari. Hän syntyi 28. elokuuta 1754
Mannheimissä ja kuoli Münchenissä 17. lokakuuta 1825.
Häntä pidetään merkittävimpänä
saksalaisena säveltäjänä välittömästi
Mozartin jälkeen ja ennen Weberiä.
Winter ja Mozart eivät milloinkaan
pitäneet toisistaan. Jossain vaiheessa Winter yritti päihittää Mozartin fantasiaoopperan säveltämisessä (jatko-osa Taikahuiluun) muttei
oikein hyvin onnistunut. Sanotaan,
että yrittäessään hän kuitenkin ylitti itsensä. Winter oli myös Antonio
Salierin oppilaita.
Tapiola-sinfonietan soolofagotisti Jaakko Luoma on hiljattain levyttänyt Winterin fagottikonserton.
Helena und Paris
3-näytöksinen saksankielinen vakava ooppera (singspiel), ensiesitys 1782 Münchenissä. Libretisti oli
Karl Förg (1755–99). Sartoriuksen
sovitus koostuu kuudesta numerosta.
ASKO ARTAMAA
Lähteitä:
Otavan iso musiikkitietosanakirja,
1976
Henry Bacon: Oopperan historia,
toinen painos, 2001
IMSLP, Wikipedia ja muita nettisivustoja
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Ei niin hiljainen viikko

"Barokkioboe on vähän kuin viron kieli
– aluksi se kuulostaa vähän hassulta, ja
sitä luulee osaavansa"

Ei niin
hiljainen viikko
– barokkimuusikon
passiopääsiäisestä
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Pääsiäiseen voi monella liittyä
lammasta, mämmiä, rairuohoa, tipuja, pupuja – tai joku saattaa pukea
suklaamunan toivossa noita-asun
ylleen ja lähteä heiluttelemaan pajunkissoja naapurin riemuksi. Itselläni tärkein pääsiäisperinne on kuitenkin ehkä soitinvalinnastakin johtuen jo pitkään ollut passiomusiikki
– erityisesti tuottavana osapuolena.
Innostuttuani periodisoittimista vähän enemmänkin kuin on terveellistä, on tämä traditio pysynyt vahvasti yllä – ainoana erona, että nykyään
pääsiäiseni kestää yleensä vähintään
kuukauden. Tämän vuoden sesongin käynnistykseksi soitin ensimmäisen Johannes-passioni jo helmikuun puolivälissä, puolitoista kuukautta ennen virallista luterilaista ja
roomalaiskatolista pääsiäistä – tällä kertaa Libanonin Beirutissa. Siellä vuosittain järjestettävällä Al Bustan-festivaalilla oli tämän vuoden
teemana ”Bach” – joten messukausi
pääsi siellä viettämäni parin viikon
aikana hyvään vauhtiin.

Itse pääsiäisajan kattaukseen
kuului minulla tänä vuonna alkusuupalana h-mollimessu ja yksi Johannes-passio, pääruokana muutama Matteus – joita noutopöytätyyppisesti piti hakea aina uusi annos kun edellinen loppui, halusi tai
ei. Näiden massiivisten Bachien sulatteluun tuli vielä digestiivinä pari
Vivaldin Gloriaa ja hieman Bachin
kantaatteja.
Matteus-passiota soittaneet ja kuunnelleetkin tietävät, että se on pitkä
laulu missä roolissa tahansa – taukoineen menee lähemmäs neljä tuntia, ennen kuin soittaja on valmis lähtemään kotimatkalle tai ravitsemusliikkeeseen – kestäähän oboisteilla kaikkien värkkien kuivaaminen ja
pakkaaminenkin vähintään vartin.
Periodisoitinperinteeseen kuuluu vielä se erityispiirre, että kaikki
tehdään ihan lapun mukaan – mikä
tarkoittaa sitä, että ykkösorkesterin
kaksi oboensoittajaa soittavat kaikki
soolot – sekä d’amoreille että oboe
da caccioille (nykyaikaisessa orkes-

terissa korvataan englannintorvilla) kirjoitetut – jolloin kakkosorkesterin soittajille jää vain ilkeä tenoriresitatiivi ja yksi paha ala-c ykkösorkesterilaisten painiessa nopeiden
soitintenvaihtojen ja kolminkertaisten röörihuolien kanssa. Moderneilla orkestereilla tätä teosta esitettäessä vastuu ja soolot useimmiten jaetaan soittajien kesken, ja caccia-soolot annetaan kakkosorkesterin englannintorvisteille – mikä on
tavanomaisella kahden orkesterin
plaseerauksella aina vähän problemaattista, koska joko teoksen jälkimmäisen puoliskon soolot tulevat
eri orkesterista kuin continuo ja jouset – tai soittajat joutuvat puoliajalla vaihtamaan paikkoja orkesterista
toiseen. Teos kun on todellakin kirjoitettu kahdelle orkesterille – jotka
läpi teoksen vuorottelevat aarioiden
ja kuoro-osuuksien säestämisessä,
massiivisimpien osuuksien tullessa
tuttina koko kuorolta ja molemmilta
orkestereilta.
Matteus-passio on järkälemäinen
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teos, joka on täynnä Bachin musiikkiinsa säveltämää symboliikkaa ja
tematiikkaa, josta on kirjoitettu lukematon määrä tutkielmia ja analyysejä – ja jota on löydettävissä niin
monella eri tasolla – melodioissa,
harmonioissa, soitinnuksessa, koristeissa, pienissä motiiveissa, tempoissa. Tästä syystä esimerkiksi artikulaatiossa ja äänten pituuksissa olisi
aina hyvin tärkeää huomioida senhetkinen laulettu teksti ja tuoda se
mukaan myös soitinosuuksiin, muuten sanoma jää vähän puolitiehen.
Barokkioboe on vähän kuin viron kieli – aluksi se kuulostaa vähän
hassulta, ja sitä luulee osaavansa.
Mutta kun hyväksyy sen, että se on
hyvinkin erilainen soitin kuin moderni oboe – soittoteknisiltä eroavaisuuksiltaan ei juurikaan lähempänä kuin klarinetti saksofonia – voi
alkaa oikeasti tutustua siihen ja sen
rikkaaseen sointimaailmaan. Mo-
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dernin oboen ja barokkioboen vahvuudet ovat eri asioissa – ja ottaen
huomioon musiikin tyylisuuntien
kehittymisen, oli siihen aikanaan
syynsä, että soittimetkin muuttuivat musiikin mukana. Kuitenkin uskallan subjektiivisesti olla sitä mieltä, että esimerkiksi Bachin musiikkia tulkittaessa periodisoittimista löytyy vahvemmin itse musiikkia
ja sen sanomaa tukeva karaktääri ja
sointimaailma – erityisesti, kun barokkisoittimien (niiden kopioina
valmistettujen), barokkisoittajien ja
barokkiorkesterien jatkuvasti kehityttyä ovat barokkiyhtyeiden puhtausongelmat nykyään yhtä yleisiä
tai harvinaisia kuin vastaavantasoisten modernien orkesterien.
Pääsiäisputkeni katkettua oli kalenterissa onneksi pari vapaapäivää
– ne menivät aika lailla ympärivuorokautisessa nukkumisessa. Ja ennen kuin passiokausi 2018 oli eh-

tinyt edes alkaa, oli kalenteriin toki
jo varattu ensimmäiset kevään 2019
passiot – näiden sesonkien soittajat buukataan poikkeuksetta hyvissä ajoin. Mutta seuraavaa pääsiäistä odotellessani pääsen ilokseni soittamaan Matteus-passiota myös heinäkuussa – virolaisella Haapsalun
vanhan musiikin festivaalilla on tänä
vuonna vähän persoonallisempi ohjelmistovalinta.
Hollannissa tämä passiokiertäminen ja myös vaatimukset kiertävien
muusikoiden kestävyydestä on viety aivan uudelle tasolle – eräskin sikäläinen barokkiorkesteri esitti tänä
vuonna Matteus-passion 31 kertaa
peräkkäin – eikä varmastikaan ole
edes ennätys. Niin paljon kuin teosta rakastankin, saattaisi se olla jopa
itselleni vähän liikaa.
PIIA MAUNULA
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Kaappitarkastus

Martta 9v. tarvitsee nyt oman
oboen
C -vireinen. mieluusti Bb -läppä
kellossa. Riitää yksi oktaaviläppä ja ei -puinen. Martta odottaa
ystävällistä tarjousta osoitteessa
tapio@utopia.fi

Kaappitarkastus
Tällä kertaa
armottoman syynin
kohteeksi joutuu
Oliver Csik
Pori Sinfonietasta.

MYYDÄÄN toimiva
Marigaux- oboe
Sarjanumero 14518 eli 80-luvun
soitin. Soitin on perushuollettu
vuonna 2015. Yläosassa on halkeama, joka on aikoinaan korjattu, mutta huollon yhteydessä
todettiin, että paikkauksen jälkiä
olisi hyvä korjata. Oboe on Helsingissä. Pyydä soitin koesoittoon. Hintapyyntö 1200 euroa.
Yhteydenotot ja tiedustelut:
p. 044 300 1068
hanna.salmenpera@me.com

Kuka olet ja mitä teet?
Olen Oliver Csik, nykyisin fagotin
varaäänenjohtaja Porin Sinfonietasta ja Palmgren konservatorion fagotin opettaja.
Miksi juuri fagotti?
Pääsin musiikkilukioon Unkarissa
viulun kanssa, fagotti oli aluksi vain
sivusoittimeni. Lopetin myöhemmin viulunsoiton ja fagotti voitti!
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Kuinka päädyit Poriin?
Vuonna 1990 hyvän ystäväni "Corccin" avustuksella tulin Suomeen.
Ensin Porissa ja sitten Vaasassa
toimin 1. fagotistin sijaisena. Vuonna 1991 Pori Sinfonietta haki fagotin äänenjohtajaa, jonka paikan minä sitten sain. Suunnittelin jääväni
Suomeen vain muutamaksi vuodeksi, mutta ensi vuonna menenkin jo
eläkkeelle Pori Sinfoniettasta.
Mitä kaapista löytyy?
Konserttipuku, röörihöylät, varasilLempimusiikkisi?
mälasit sekä varahihnat soittimelle.
Pidän mm. renesanssimusiikista.
Mikä on omituisin asia, jota olet
Mikä on parasta työssäsi?
kaapissasi säilyttänyt?
Loistava konserttisali, ystävälliset
Ehkä termoksessa sijaitseva esprestyökaverit ja vaihteleva ja haastava
sokahvi, jota olen juonut taukojen
repertuaari.
aikana.

Ostetaan/Myydään
MYYDÄÄN Howarth London
puinen s20c- oboe
(kahdella oktaaviläpällä)
Oboe on ostettu uutena Woodwindsiltä Helsingistä 1990-luvun
loppupuolella, ja se on ollut aktiivikäytössä nuorella oboistilla
vuoteen 2003 saakka. Soitin sijaitsee Helsingissä. Hp.1950€.
Tiedustelut:
maarit.pirhonen@gmail.com
p. 040 564 5661
MYYDÄÄN Mönnig-fagotti
täysin huollettu; tyynyt, korkit uusittu, akselit puhdistettu.
3 s-putkea (nro 2 ja 2 kpl nro 3).
Ammattilaisen testaama, toimii
moitteettomasti. Hinta 2200 €
pekkakarahka@gmail.com

Rööriveitsi toispuoleisella teroituksella. Terä ruostumatonta
pulverimetallurgisesti valmistettua terästä. Erinomainen
terävyys ja terävyyden kesto. Kätisyys valittavissa. Hinta 150 €
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Kenen kaappi joutuu syyniin
seuraavaksi?
Saara Kemppi

Puukkopaja Liukko ky arto.liukko@luukku.com
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