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Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan erikoiskoulutuskausi lä-

hestyy kultaisen leikkauksen kohtaa, joka matemaattisen yhtälön

muodossa ilmaistuna on x² + x - 1 = 0 (1 = koko E-kausi ja x = pi-

dempi alkuosa ja 1 - x = Jytinän ilmestymisen jälkeinen osa). 0-tu-

los saavutetaan sitten kun aamuja on jäl jel lä 0.

Musiikin muotoon kytkettynä esittelyjakso on takana, kehittelyjak-

so käsil lä ja suuri finaal i edessä. Finaalissa varusmiessoittokun-

nan soittajat marssivat kohti Moskovan Punaista toria. Sinne, mis-

sä Voitonpäivän paraatissa tuhannet neuvostosoti laat marssivat ja

panssarit jytistivät pitkin mukulakivetystä Kremlin muurin ohitse,

siel lä suomalainen varusmiessoittaja iskee jalkansa Nuijamiesten

marssin tahti in… ja kansa hurraa.

"Spasskaya Tower" -festivaali on paitsi suomalaisen soti lasmusii-

kin näytön paikka, ni in kansainvälinen soti lasmusiikin ja -muusi-

koiden kohtaamispaikka. Kymmenpäiväisen festivaalin aikana on

mahdoll ista esitel lä taitojaan niin yhdessä kuin yksilöinäkin, luoda

kontakteja kollegoiden kanssa tai solmia vaikka kansainvälisiä ys-

tävyyssuhteita. Myös satojen tattoo-ammatti laisten silmäparit poi-

mivat ki innostavimmat esitykset henkilökohtaisi l le kovalevyil leen.

Suomalainen soti lasmusiikki suomalaisen varusmiehen esittämä-

nä jatkaa määrätietoista valloitustaan kansainvälisi l lä areenoil la.
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Samaan aikaan Suomessa jatketaan soti lasmusiikin rakennemuutoksen toteuttamisvaihetta. Tä-

män vuoden loppuun mennessä seitsemän nykyistä soti lassoittokuntaa lakkautetaan ja viittä jäl-

jel le jäävää kehitetään. Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan osalta se merkitsee sitä, että

ensi vuonna viimeistä kertaa soittajat astuvat palvelukseen Lahden Hennalaan. Vuodesta 201 5

alkaen palveluspaikka vaihtuu Parolannummelle Hämeenlinnan naapuri in. Varusmiessoittokun-

nal le rakennetaan osittain myös uudet toimiti lat. Musiikki voi soida toimintaan suunnitel luissa,

kuutioi ltaan ri ittävän kokoisissa saleissa. Samoin ikävistä terveyshaitoista ja kosteusvaurioista

päästään eroon. Uudet ti lat mahdoll istavat sekä henkilökunnalle että varusmiehil le tehokkaan

koulutusympäristön. Majoitus, kuviomarssikenttä ja uudisrakennus muodostavat yhtenäisen

kampuksen Parolannummen maastoon. Leopardien hyrinä saa lisäpotkua bassojen jytinästä.

Muutos on mahdollisuus.

Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan näkökulmasta uudistus tuo l isävaatimuksia soti las-

muusikoiden rekrytointi in ja yhteistoimintaan Suomen musiikkioppilaitosten kanssa. Parolaan

muuton seurauksena painopiste si irtynee Tampereen suuntaan. Pirkanmaan vahva puhall in-

musiikkikenttä tarjoaa hyvät koulutuksell iset ja toiminnall iset yhteistyökuviot. Samoin rekrytoinnin

kannalta keskittäminen toimivaan yhteisöön tuottaa paremmin kuin hakuammunta. Toiminta Lah-

dessa on kartuttanut tämän kaltaista osaamista ja kokemusta.

Mutta erityisesti ammattisoittokuntien soti lasmuusikoiden rekrytoinnin kannalta Puolustusvoima-

uudistuksen vaikutukset ulosmitataan varusmiessoittokunnasta. Kehittämisen myötä soittokun-

tien musiiki l l inen ilmaisu ja ohjelmisto monipuolistuu. Näin soittokunnat kykenevät entistä itse-

näisempään toimintaan ja kehittämään

musiiki l l ista i lmaisuaan nykyistä pitkäjänteisem-

min. Tämän uskotaan myös lisäävän kiinnostusta

soti lasmuusikon ammattia kohtaan. Toivonkin, että

nykyiset ja tulevat Puolustusvoimien varusmies-

soittokunnan kasvatit katsoisivat pidemmälle tule-

vaisuuteen kuin "0-tulokseen". Soti lasmuusikon

ammatti monipuolisine mahdoll isuuksineen ja

ural la etenemisineen tarjoaa kiinnostavan ja haas-

tavan työn mukavien ihmisten parissa. Intensiivi-

nen yhteisö sitouttaa ja sitoutuneen soittokunnan

musiikki ki innostaa - jopa sitouttaa kuuli jansakin.

Toivotan kaiki l le 201 3 vuoden saapumiserän va-

rusmiessoittaj i l le sekä teidän esimiehil lenne ja

kouluttaj i l lenne mahtavaa soti lasmusiikkikesää!

Elias Seppälä

Puolustusvoimien ylikapellimestari
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Osmo Ikonen
Varusmiessoittokunnassa

Jotta varusmiessoittokunta saataisi in

parhaimpaan mahdoll iseen tasoon,

ammennetti in kevään aikana oppia myös

ulkopuolisi lta kouluttaj i l ta. Musiikin moniottel i ja

Osmo Ikonen kävi antamassa

tekniikkavinkkejä showbandil le huhtikuussa.

Hänen mukaansa tekniikan hiomisen sijaan on

panostettava siihen, että bändin jäsenet

soittaisivat hyvin yhteen.

– Nuorten huippumuusikoiden eri laisista

näkemyksistä on kasattava yksi yhtenäinen

paketti . Tämä ei tietystikään onnistu i lman

hyvää yhteishenkeä, Ikonen toteaa.

Myös Ikosen omaan musiiki l l iseen uraan li ittyy

varusmiespalvelus varusmiessoittokunnassa.

– Pääsin sisään sell istinä, mutta soittokunnan

ainoana jousisoittajana minut si irretti in

showbandin laulajaksi. Laulusol istina olin

tuossa vaiheessa vielä kokematon, mutta

varusmiespalvelus antoi minul le hyvät eväät

jatkaa uraa muusikkona.

Showbandin

kitaristin,

jääkäri Timo

Jurvelinin

mielestä

koulutuspäivä

oli erittäin

antoisa.

– Pidin si itä,

että

koulutuksen

pitäjä ol i

perehtynyt

showbandin

toimintaan

etukäteen.

Ikosen

kommentit ol ivat suorasanaisia ja

konkreettisia.

Teksti ja kuvat: Korpraali Kauppinen Antti

Pääsykokeet 1 7.4 Lahdessa

Huhtikuun puoliväl issä varusmiessoittokunnan

ti loissa pyor̈i vi ikon ajan monenmoista

soittajaa ja osaajaa. Pääsykokeisi in ol ivat

saapuneet myos̈ Atte Aho ja Juho Risla, joita

kaiken hässäkän ja jar̈jestelyn keskellä ehdin

haastatel la.

Aho oli saapunut

kokeisi in Helsingistä,

soittimenaan kitara.

Hän ei juurikaan jän-

nittänyt ja vaikutti pi-

tävän visi itistään

varusmiessoittokunn

assa, josta nuori

soittaja ol i saanut jo

hyvän ja asial l isen

vaikutelman. Aho

haluaisi soittaa am-

matikseen.

Juho Risla Vaasasta

haki Lahteen rum-

puseti l lä. Myös

hänellä ol i hyvät

tunnelmat huolimatta

jännityksestä, joka

toki kuuluukin

asiaan. Ahon tavoin

myös Risla sai yksi-

köstä ja sen

toiminnasta

asial l isen ja

mieluisen kuvan.

Vaasalainen rumpali

aikoo pitää soittamisen harrastuksenaan.

Teksti ja kuvat: Jääkäri Kitunen Eero
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Showband Likkojen lenkillä

Suomen paras naisten tapahtuma, Likkojen

Lenkki houkuttel i kesäisenä päivänä Ratinan

stadioni l le l iki 1 0 000 lenkkeil i jää. Tapahtuma

järjestetti in jo 25. kertaa, ja vuosi vuodelta kas-

vava tapahtuma oli ehdottomasti maineensa

veroinen.

Saapuessani stadionin tuntumaan aloin hah-

mottaa, miten suuresta tapahtumasta ja kei-

kasta oli kyse. Harvoin olen joutunut kamppai-

lemaan soti laal l isen ilmeen säilyttämisessä,

mutta si l lä hetkel lä hymyil in poikkeuksell isen

leveästi: pääsisin esiintymään kotikaupunkini

isoimmalla areenalla tuhansil le ihmisi l le. Sa-

maisel la stadioni l la olen käynyt katsomassa lu-

kuisia jalkapallo-otteluita sekä muun muassa

Red Hot Chil i Peppers -bändiä.

Aamupäivä alkoi roudauksella sekä lyhyellä

soundcheckil lä. Tämän jälkeen backstagella

bongasimme räppiparini Kairan-Koiran kanssa

suomi-reggaen ykkösmiehen, Jukka Pojan.

Kävimme kysymässä soti laal l ista puhuttelu-

esittely-asia-metodia käyttäen, josko mies

suostuisi kanssamme yhteiskuvaan, ja hänhän

suostui. Oikein mukavan oloinen kaveri.

Kun pääsimme lavalle, ei yleisössä ollut juuri

ketään. Stadionin vastakkaisessa päädystä al-

koi kuitenkin l ipua lenkkeil i jöitä sisään jouhe-

vaan tahti in, ja keikan jälkipuoliskol la kenttä

alkoi ol la jo täynnä urheilul l isia naisia. Ohjel-

mistoomme kuului mm. Bruno Marsia, PSY:tä

ja Fintel l igensiä. ”Mikä boogie” ol i Kaira-Koiran

ja minun kappale. Vedimme biisin ensimmäistä

kertaa isossa konsertissa, ja vetomme oli var-

sin onnistunut.

Olin hämmentynyt naisten osoittamasta

huomiosta bändiämme kohtaan. Kun 1 0

000 naista ahdetaan samalle stadioni l le,

huumaantuvat he me-hengestään siinä

määrin, että yhtäkkiä kukin yksilö kokee

olevansa kaikkivoipa ja saavansa rajat-

toman tuen omalta lenkkiporukaltaan.

Kelit ja maisemat ol ivat ehdottomasti

kohdallaan. Sateen sijaan aurinko pais-

toi, ja keväinen lämpöti la ol i vahvassa

nousussa.

Kaiken kaikkiaan Likkojen Lenkki toimi

loistavana showbandin aloituskeikkana

kesän esiintymisiä ajatel len. Paljon hy-

vää, pal jon huomioitavia seikkoja, mutta

päälimmäisenä hyvä ja energinen fi i l is,

joka yleisöpalautteen mukaan huokui

koko bändistä. Tästä on hyvä jatkaa,

sanoisi yksikön pääll ikkö, musiikkikap-

teeni Jarkko Aaltonen.

Teksti : Jääkäri I tkonen Jul ius

Kuva: Korpraali Kurkinen Antti

Showband aloitti kesän MILjazz-kiertueen Lahdesta
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Päällikön haastattelu

Vuoden alussa varusmiessoittokunta sai uusi-

en poikien ja tyttöjen l isäksi uuden pääll ikön,

musiikkikapteeni Jarkko Aaltosen. Kahdella

soittokuntalaisel la ol i mahdoll isuus kysyä muu-

tamia asioita hänen historiastaan ja musiiki l l i-

sista näkemyksistään.

Voitteko lyhyesti kertoa taustastanne?

Olen kotoisin Ruskolta Turun kupeesta. Minus-

ta piti tul la kylän kanttori seitsemännessä pol-

vessa, mutta päädyinkin soittamaan klarinettia.

Päästyäni yläasteelta tul in soitto-oppilaaksi

Hennalan Soti lasmusiikkikouluun, josta val-

mistuin vuonna 1 995 soti lassoittajaksi. Koulut

suoritettuani lähdin alokkaaksi Porin Prikaati in,

kävin RUK:n Haminassa, josta päädyin koke-

laaksi Lahteen muuttaneeseen varusmiessoit-

tokuntaan. Armeijan jälkeen kävin koesoitossa

Laivaston soittokuntaan ja pääsin sisään. Läh-

din kuitenkin opiskelemaan Maanpuolustus-

opistoon jalkaväen taistelua ja Lahden konser-

vatorioon musiikkia. Vuonna 1 999 sain

vakinaisen paikan Laivaston soittokunnasta

klarinetin äänenjohtajana. Työn ohessa opis-

kel in Turun Taideakatemial la klarinetinsoittoa.

Sieltä valmistuin 2005, jol loin hain Sibel ius-

Akatemiaan orkesterinjohtajaopintoihin. Suori-
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tettuani ne päädyin vuonna 2011 Savon soti-

lassoittokunnan pääll iköksi. Nyt 201 3 vuoden

alusta siirryin varusmiessoittokunnan pääll i-

köksi - samaan paikkaan, jonne saavuin soitto-

oppilaaksi. Voidaan siis sanoa, että ympyrä on

sulkeutunut.

Olette ensimmäistä vuottanne varusmies-

soittokunnan päällikkönä, jouduitteko vai

pääsittekö tähän tehtävään?

Varusmiessoittokunnan pääll ikön tehtävä on

yksi vaativimmista puolustusvoimien soittokun-

nissa. Suunnaton kunniahan tämä siis ol i . I l-

mapiiri on innovati ivinen, ja pääsen tutustu-

maan uusiin kasvoihin. Arvostan yritystä ja

suoraviivaista tekemisen meininkiä, ja näitä ei

ainakaan tältä yksiköltä puutu.

Mikä on ollut sykähdyttävin hetki nykyisis-

sä saappaissanne?

Niitä on ollut pal jon, mutta kyl lä ne pelokkaat

kasvot ennen taistel i jan tutkintoa ja se meinin-

ki tutkinnon aikana olivat aivan huikeita. Toi-

saalta kirkkokonserttikiertueen ensimmäiset

harjoitukset ol ivat ei-ni in-positi ivisel la tavalla

sykähdyttävät, mutta se kehitys, mikä saavu-

tetti in ensimmäiseen konsertti in mennessä, ol i

aivan huikea.

Miten harjoitukset uuden partituurin kans-

sa alkavat?

Ensimmäisenä on rytmi, jonka suhteen täytyy

saavuttaa yksimiel isyys. Sitten ehkä soitetaan

kappale läpi, ja etsitään ne paikat, jotka eroa-

vat minun käsityksestäni kaikkein eniten. Nä-

mä paikat sitten korjataan. Jos kapell imestari

saa kaiki l le päähän saman miel ikuvan teok-

sesta, esitys valmistuu nopeasti. Uuden poru-

kan edessä täytyy tietysti aina kuulostel la or-

kesterin mahdoll isuuksia ja rajoja ja siten

selvittää, kuinka lähelle kapell imestarin miel i-

kuvaa teoksesta on mahdoll ista päästä.

Miten näette puhallinmusiikin roolin mui-

den musiikkityylien joukossa?

Suomessa ollaan puhall inmusiikin kehittäj iä ja

yl läpitäj iä, mutta kokoonpanojen ja ohjelmiston

suhteen lähestymme kansainvälistä mall ia.

Täytyy muistaa, että kotimainen puhaltimil le

kirjoitettu musiikkimme on lähtöisin kansall is-

romanti ikan ajalta. Suomi on iso maa ja väki-

luku melko pieni. Täällä on silti haluttu, että jo-

ka niemennotkossa ja saaressa soi, joten

säveltäjät ovat kirjoittaneet musiikkia ni i l le ko-

koonpanoil le, joita on ollut saatavissa. Tästä

seurauksena oli seitsikkokulttuuri. 1 926 annet-

tu asetus soti lassoittokunnista määritti ne joko

tupla- tai triplaseitsikoiksi. Suomalainen puhal-

l inmusiikki on monipuolista, ja sitä ovat kirjoit-

taneet hyvät säveltäjät, kuten Sibel ius, Meri-

kanto ja Madetoja.

Harva tietääkään, että vielä 1 940–luvul la soit-

tokunnat vastasivat suureksi osaksi konsertti-

toiminnasta. Tällöin esimerkiksi kaikki Tsai-

kovskin sinfoniat sovitetti in puhall inorkesteri l le.

Nykyään soti lassoittokunnil la on mielestäni

suuri tehtävä toimia tietynlaisina seremonia-

mestareina ja historian vaali joina. Mutta jos

emme kehity, ei meistä ole historian vaali joik-

sikaan. Vahvan puhall inkulttuurin seurauksena

meil lä on osaava ja taitava joukko puhall insoit-

taj ia, ni in soti lassoittokunnissa kuin muualla-

kin. Nyt eläkkeelle jäävä sukupolvi on suurim-

maksi osaksi entisiä soitto-oppilaita tai

kersantteja. Soti lassoittokunnat ovat kuitenkin

maan suurin muusikoiden työl l istäjä.

Lopuksi. Mitä tarkoittaa usein kuultu lause

”pilkettä silmäkulmassa”?

Se on vähintä mitä tältä fiksulta porukalta voi

odottaa. Se ei tarkoita totista torvensoittoa.

Mitä se tarkoittaa, selviää seuraavassa haas-

tattelussa (naurahtaa).

Kuvailisitteko vielä 1 /1 3-saapumiserää kol-

mella adjektiivilla.

Reipas, luova ja kehityskelpoinen.

Teksti : Korpraali Joki Antti ja jääkäri Kantamaa

Oll i

Kuva: Jääkäri Kaira Marko
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Toukokuussa valmisteltu ja esitetty Cinema –

Elokuvien suuret säveltäjät -konserttikiertue

kuului varusmiessoittokunnan 1 /1 3-saapumi-

serän suurimpiin ponnistuksiin. Yl i 80 soittajaa

ja laulajaa kattaneen orkesterin l isäksi isossa

roolissa oli tekniikka aina savukoneesta ja va-

lonheittimiin asti . Kiertueelle osall istui koko

soittokunnan miehistö ja henkilökunta. Jokai-

sen soti laan panos oli tärkeä konserttien on-

nistumiseksi, ol ipa hän sitten esiintymislaval la,

tekniikkapöydän takana tai ohjaamassa ylei-

söä istumapaikoil le.

Huumori, positi ivisten puolien korostaminen,

kärsiväl l isyys sekä pitkä pinna olivat kiertueen

avainsanat. Soittokunta pääsi ensimmäistä

kertaa kunnon kiertue-elämän makuun, kun

kotikaupunkimme Lahden lisäksi konsertteja

ol i Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä.

Kultaiseen kotiyksikköön palasimme usein

vasta yömyöhällä. Viimeisessä ”osakilpai lus-

sa” Helsingin Kaapelitehtaal la ol i aistittavissa

väsymystä ja pientä turhautumistakin, mutta

laval la se ei näkynyt mil lään lai l la.

– Viimeiseen vetoon oli pakko antaa kaikken-

sa, si l lä tämänkaltaista projektia ei tule toista,

kommentoi jääkäri (nyk. korpraali) Maria

Tyyster.

Oman lisämausteensa Helsingin keikal le antoi

se, että kuoroon otetti in l isävahvistus Kaartin

Cinema
Elämää suurempia elokuvasävelmiä
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Jääkärirykmentistä.

– Kuoro oli pienentynyt sairastapausten takia,

joten minut laitetti in pikakomennukselle varus-

miessoittokuntaan. Oli hienoa päästä teke-

mään näin ex tempore sellaista, johon en va-

rusmiespalveluksessa ollut tottunut, Kaartin

soittokunnassa palveleva kaartinjääkäri Oula

Yliperttula kertoo.

Vanha soti lassanonta kuuluu, että joukko on

yhtä vahva kuin on sen heikoin lenkki. Kiertue-

väsymyksestä huolimatta kaikki jaksoivat hie-

nosti loppuun asti. Ahkeruus ja uutteruus pal-

kitti inkin koko yksiköl le myönnetyl lä

kuntoisuuslomalla.

Vaikka Cinema-kiertue on nyt pelkkää histori-

aa, ni in seuraava – ehkä jopa edell istä kon-

serttisarjaa massiivisempi – Euforia-kiertue

Diandran kanssa on lähempänä kuin arvaam-

mekaan. Vierivä kivi ei sammaloidu!
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Solistit Esko Heikkinen ja
Stefan Stanciu

Cinema-kiertueella toimivat sol istin tehtävissä

trumpetisti Esko Heikkinen ja panhuil isti Stefan

Stanciu. Molemmat ovat tehneet uraa sekä si-

vi i l i- että soti lasmusiikkipuolel la: Heikkinen toi-

mi armeijan soitto-oppilaskoulutuksen jälkeen

useita vuosia ammattisoti lasmuusikkona,

Stanciu taasen on varusmiessoittokunnan kas-

vatteja ja työskentel i jonkin aikaa Laivaston

soittokunnassa. Molemmat miehet pitävät Va-

rusmiessoittokunnan koulutusta suuressa ar-

vossa

– Varusmiessoittokunta toimii hyvänä jatkajana

lakkautetun soitto-oppilaskoulutuksen ti lal la.

On hienoa tehdä töitä lahjakkaiden nuorten

muusikoiden kanssa, Heikkinen toteaa.

Stanciu ol i otettu si itä, että hänet pyydetti in

mukaan projekti in.

– Entisenä varusmiessoittajana oli hienoa olla

mukana ja päästä myös muistelemaan vanho-

ja.

Cinema-konsertin ohjelmisto sisälsi kaikkea

muuta kuin perinteistä soti lasmusiikkia. Sekä

Heikkinen että Stanciu ovat yhtä mieltä si itä,

että juuri tämänkaltainen musiikkityyl i sopii so-

ti lassoittokunnil le.

– Jotta ihmiset saisivat soti lasmusiikista ja sitä

kautta puolustusvoimista positi ivisen ja mo-

dernin kuvan, ovat Cinema-konsertin kal-

taiset esitykset arvokkaita. Varusmies-

soittokunnan jatkuvuuden

takaamiseksi on tärkeää saada

nuoret ki innostumaan soti las-

musiikista ja tietoiseksi si itä,

kuinka paljon tyyl i lajeja

termin al le sisältyy,

Stanciu toteaa.

Vaikka kehityssuunta on

kummankin mielestä po-

siti ivinen, ni in perinteitä

ei pidä kuitenkaan täysin

unohtaa.

– Marssimusiiki l le on

oma aikansa ja paikkan-

sa. Eiväthän esimerkiksi

paraatikatselmukset ja

ohimarssit ol isi mitään il-

man ti laisuuteen sopivaa

mahtipontista musiikkia,

Heikkinen sanoo

Teksti:

Korpraali

Kauppinen Antti
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Cinema tekniikan silmin

Cinema-kiertue oli tekniikkaryhmän ensimmäi-

nen todell inen näytön paikka. Projektin suunnit-

telu aloitetti in innol la – ideoita heitelti in aina py-

roteknisistä efekteistä mitä erikoisempiin

lavasuunnitelmiin.

Etukäteen tehtävää työtä oli todel la paljon ja ai-

kaa vähän. Eräs tärkeimmistä asioista vei eni-

ten aikaa: proj isointi . Kiertueen kappalei l le piti

tehdä elokuvista taustat, joita heijastetti in val-

kokankaalle konsertin aikana. Näiden pätkien

valitseminen ja leikkaaminen oli pitkä ja haasta-

va prosessi, si l lä videoiden piti sopia musiikin

teemoihin. Konserteissa videoiden piti löytää is-

kunsa, paikkansa ja kokonaisuuden vaikuttaa

hyvältä.

Tässä vaiheessa videoiden

ajosta vastaava, nuotinluku-

taidoton jääkäri pääsi opiske-

lemaan partituureja. No, ei-

hän se nyt kovin hyvin

mennyt. Proj isoinnit tuottivat

väl i l lä unettomia öitä ja ham-

paiden kiristystä, mutta lop-

pujen lopuksi kaikki meni

nappiin. Näin jälkeenpäin aja-

tel len Cinema-kiertue ilman

elokuvamaisia proj isointeja

ol isi ol lut kuin Torstai i lman

hernekeittoa!

Projisoinnin l isäksi tekniinkan

vastuualueita ol ivat valot ja äänentoisto. Kiertu-

een teema, elokuva, otetti in huomioon myös

äänen saral la: Konsertin juonnot toteutetti in

monikanavaisen äänentoiston avulla, el i juonto-

ja ja ääniefektejä ajetti in myös yleisön taakse

asetetuista kaiuttimista. Haastavaa oli myös yli

70 henkisen bändin mikittäminen ja sen balans-

sien hall itseminen. Mikään soitinryhmä ei saa-

nut ajaa toisen ylitse. Suuremmilta ongelmilta

kuitenkin säästytti in, ja bändi soi hyvin.

Valaistus ol i kaikista tekniikan osa-alueista hel-

poin. Tämä saattoi johtua siitä, että kiertueella

ol i nel jä valoista ymmärtävää teknikkoa muka-

na. Valot toimivat kokonaisuutena hyvin, vaikka

käytössämme ollut valopöytä ei ol lutkaan tu-

tuimmasta päästä. Onneksi tekniikka on vain

tekniikkaa. Tekniikan kanssa voi aina tehdä

kompromisseja, ja kompromissit on aina kivoja.

Kiertue-elämä on tekniikan ihmisi l le enemmän

ja vähemmän tutumpaa, ja si inä on omat vie-

hätyksensä ja omat pelkonsa. Nähtyämme tu-

levat konserttisal it kauhistuimme: Paikat ol ivat

todella pieniä lukuun ottamatta Helsingin Kaa-

pelitehdasta. Haastavin konsertti ol i ensimmäi-

nen veto Tampereella, missä ongelmia oli lähes

joka osastol la. Tähänkin löytyvät yksinkertaiset,

mutta täysin asian selvittävät sanat: eka keik-

ka.

Onneksi tekniikkati imi ei jäänyt yksin laitteinen-

sa. Soittokuntalaisista koottu kasausti imi ol i ak-

ti ivisesti mukana, vaikkei välttä-

mättä ol lut selvää, mitä olti in

tekemässä. Yrityksen ja ereh-

dyksen kautta sitä parhaiten

oppii . Kasausti imissä oli monia,

jotka eivät ol leet aikaisemmin

koskeneet vastaavanlaiseen

kalustoon. Kiertueen kuluessa

oli i lo huomata, että kasaajat

oppivat joka hetki kaikkea uutta.

Kun aloitimme viimeistä kertaa

tekniikan kasauksen, ni in jokai-

nen oli kartal la si itä, mitä tehdä.

Kaikki tiesivät, mikä piuha me-

nee mihinkin, miten trussi l injat

kasataan, ja mikä tärkeintä: tie-

sivät, kuinka toimia osana tek-

nistä ryhmää. Hienoa oli myös

huomata itse teknikoista, ettei noin puolen vuo-

den keikkatauko ollut ruostuttanut omaa teknis-

tä osaamista. Asennon ja levon opettelu ei ol lut

syövyttänyt kaikkea vuosien varrel la kertynyttä

keikkatietoutta ja ammattitaitoa.

Tekniikan silmissä Cinema-kiertue sujui muka-

vasti bussissa istuskellessa, rekkoja purkaessa

ja keikkoja vedellessä. Loppukesän myötä saa-

puu vuoden kohokohta tekniikan ihmisi l le, ni-

mittäin Euforia! -kiertue Idols-lauluki lpai lusta tu-

tun Diandran kanssa. Uusil la ideoil la ja uusil la

systeemeil lä kohti syksyä! "Tästä tulee poij jaat

vielä hyvä show."

Teksti : Jääkäri Valutie Vil le
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Alik Special

Varusmiessoittokunta on monella

tapaa eri lainen perusyksikkö. Soit-

totoiminnan ja -koulutuksen lisäksi

oma piirteensä on se, että alokasa-

jan jälkeen yksikkö yleensä tyhje-

nee varusmiesaliupseereista. Kulu-

neen kevään ja alkukesän aikana

yksikössämme on kuitenkin palvel-

lut kaksi al ikersanttia, nykyiset re-

servin kersantit Eetu Hyyppä ja

Esa Nuurtamo.

–Suoritimme peruskoulutuskauden

ja al iupseerikurssin Hämeen Rat-

sujääkäripatal joonassa, el i ni in sa-

notussa ”normi-intissä.” Olemme

kuitenkin aikaisemmin harrastaneet

musiikkia – Nuurtamo pianon- ja

minä trumpetinsoittoa – mikä lienee

vaikuttanut si irtoomme Soti las-

musiikkikouluun, Hyyppä kertoo.

Miten nämä huoltopalvelu- ja ase-

seppälinjal la koulutuksen saaneet

al iupseerit itse asiassa pääsivät

soittokuntaan?

– Oman aliupseerikurssin jälkeen

koulutimme 1 /1 3-saapumiserän

alokkaita Esikuntaeskadroonan

puolel la. Hämeen Rykmentissä oli

tänä vuonna ylitarjontaa alikersan-

teista, joten E-kauden alussa meitä ehdotetti in

si irrettäväksi toiseen yksikköön. Näin päädyim-

me Eskarista Muskari in, Nuurtamo selventää.

Molemmat al iupseerit myöntävät ensimmäis-

ten päivien olleen kulttuurishokki:

– Täällä on paljon eri laisia tapoja verrattuna

muihin yksiköihin, jopa asento ja lepo piti ope-

tel la uudelleen, Hyyppä selostaa.

Aliupseerikurssi l la varusmiesjohtaj i l le on

yleensä koulutettu kaikki uuden saapumiserän

miehistöltä vaaditut asiat. Sekä Hyyppä että

Nuurtamo olettivat toimivansa pääasiassa joh-

totehtävissä. Totuus oli kuitenkin jotain ihan

muuta.

– Osall istuimme soitto- ja kuviomarssikoulu-

tukseen samalla lai l la kuin jääkäritkin. Hetken

aikaa siinä meni ihmetel lessä, kun minul le

työnnetti in iso pino pianonuotteja käteen ja

kerrotti in ensimmäisten keikkojen olevan lähi-

päivinä, Nuurtamo selostaa.

Vaikka molemmil la miehil lä ol i aikaa akti ivises-

ta soittamisesta, palautuivat tiedot ja taidot no-

peasti mieleen.

– Kun soittotreenit käynnistyivät, koin jonkin

sortin valaistumisen. ”Hei, tämä trumpetinsoit-

to onkin taas ihan kivaa.” Oma-aloitteiset jää-

kärit ja oman soittotaidon nopea palautuminen

Kersantti Nuurtamo
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lähes vanhalle tasol leen edesauttoivat asiaa

paljon. Erityisesti muut trumpetistit toimivat

erinomaisina opettaj ina. Kun näihin loistaviin

tyyppeihin pääsi tutustumaan, tämä alkoi tun-

tua pikkuhil jaa omalta paikalta. Viime keikasta-

kin ol i aikaa vaivaiset kolme vuotta, joten jokai-

nen yleisön edessä soittaminen tuntuu

juhlahetkeltä, Hyyppä kertoo tyytyväisenä.

Nuurtamollekin vi imeisi in palveluskuukausiin

sisältyi pal jon positi ivisia onnistumisia muun

muassa Kyntti lä- ja Cinema-konserttien solisti-

na.

– Soittokuntaan siirtyminen on laajentanut nä-

kemystäni armeijasta. Vaikka moni tuttu on

käynyt palveluksensa soittokunnassa, en silti

tiennyt mitä odottaa. En ikinä voi-

nut kuvitel la, että tul isin armeijas-

sa esiintymään orkesterin sol istina

tai pyörittämään kivääriä hienois-

sa marssikuvioissa. Tärkeimpänä

seikkana pidän sitä, että soitto-

kunnassa olen saanut uuden kipi-

nän musiikki in.

Molemmat kersantit ovat varmoja

siitä, että aikovat pitää soittotaito-

aan yllä myös reservin auringon

alla.

– Kun kävelemme Hennalan por-

teista ulos, voimme vain todeta,

että vuosi ei ol lut missään mieles-

sä hukkaan heitetty. Päinvastoin,

se on osoittautunut yhdeksi mie-

lenkiintoisimmista tähän mennes-

sä. Koemme olleemme etuoikeu-

tettuja, koska saimme palvel la

useissa eri yksikössä ja vaihtuvis-

sa asemissa sekä koulutettavana

että kouluttajana. Ennen kaikkea

olemme saaneet tutustua useisi in

hienoihin muusikoihin, joita voim-

me kiittää ikimuistoisista hetkistä.

Keep it goin’, boys and girls, keep

it goin’!

Teksti : Korpraali Kauppinen Antti

Kuva: Korpraali Kurkinen Antti

Kersantti Hyyppä
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Ennen juhannuslomia Varusmiessoittokunnan

piti hoitaa yksi metsäkeikka. Soittimina toimi-

vat vanhat kunnon rynnäkkökiväärit, soitto-

osastojen sijaan puhutti in komppaniasta ja

joukkueista, ja konserttiareenana toimi – kas

kummaa – Hälvälän harjoitusalue. Maisemat

ol ivat vi imeisimmästä maastoharjoituksesta

hieman muuttuneet; lumen, kylmän ja pimeän

ti lal la ol ivat maa, lämpö ja valo.

Jääkäriharjoitusta odotetti in innol la, mutta

myös pelol la. Kasarmielämään tottuneet soti-

lassoittajat ja teknikot joutuivat palauttamaan

mieleensä peruskoulutuskaudella opitut soti-

lastaidot.

- Soti laan arkeen oli mukava palata pitkästä ai-

kaa, totesi jääkäri Ville Valutie.

Ohjelmaan kuului jo ennestään tuttujen kevyen

konekiväärin ja kevyen kertasingon käsittelyä,

uutena asiana harjoitelti in komppanian hyök-

käys. Viimeisenä aamuna herätti inkin sianpie-

remän aikaa ja suunnatti in kohti Hennalan va-

ruskuntaa, jonka komppaniamme valtasi.

Jääkäriharjoituksen komppanianpääll ikkönä

toimineen ylikersantti Sami Suomalaisen mie-

lestä harjoitus ol i erittäin onnistunut.

- Vaikka varusmiessoittokuntalaisten soti las-

koulutus on vähäinen, hyvällä yhteishengellä

ja korkealla motivaatiol la on mahdoll ista paika-

ta se, mikä taistelutaidoissa mahdoll isesti on

puutteel l ista.

Jääkäriharjoitukseen saati in täydennystä myös

edell isten saapumiserien soittokuntalaisista.

1 /1 1 -saapumiserän reservin vänrikki Jussi

Hirvonen ja reservin korpraali Ville Alaranta

olivat molemmat innoissaan kolmen päivää

kestäneestä Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-

sen kurssista.

- Kun kerrankin tarjotaan mahdoll isuus päästä

kertaamaan omia taitoja varusmiesten kanssa,

ni in miksi jättää ti laisuus käyttämättä, Hirvonen

toteaa.

- Harjoituksen yhteydessä oli mahdoll isuus tu-

tustua uusiin varusmiehiin sekä tavata vanhoja

inttikavereita ja verestää muistoja, Alaranta

täydentää.

Teksti : Korpraali Kauppinen Antti

Kuvat: Korpraali Kurkinen Antti

Taas tetsaamaan!
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