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äsissäsi on tuore, vuoden 2015 ensimmäinen Jytinä. Viime vuonna reippaan muodonmuutoksen kokenut lehti jatkaa tänä vuonna tutulla olemuksellaan, ja kokee jatkuvasti pieniä muutoksia
uuden tekijätiiminsä toimesta. Tähänastiset uudistukset ovat nähtävilläsi nyt.
P- kausi on taakse jäänyttä elämää, ja nyt saamme tehdä sitä, minkä
vuoksi olemme Varusmiessoittokuntaan hakeneet. Tetsari on vaihtunut
paraatipukuun ja kamiinan vieressä vietetyt yöt bändi- ja
orkesteriharjoituksiin uudessa soittosiivessämme. P-kausi tarjosi meille
jokaiselle unohtumattomia hetkiä, opetti lukuisia uusia taitoja ja ennen
kaikkea hitsasi meidät yhteen tiiviiksi ryhmäksi. Jälkimmäisen
merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa – on äärettömän hienoa kuulua
porukkaan, jossa on näin mahtava yhteishenki. Se tekee
Varusmiessoittokunnasta sellaisen kuin se on.
Keikkavuosi on lähtenyt jokaisen Varusmiessoittokunnassa toimivan
yhtyeen osalta kiivaasti käyntiin. Kevään edetessä kohti kesää tahti
kuitenkin vain kiihtyy, joten toukokuu on erittäin otollista aikaa kehittää
kunkin yhtyeen ohjelmisto niin tiukkaan kuntoon, että kesällä saa keskittyä vain olennaiseen eli hyvien keikkojen tekemiseen.
Tällä hetkellä suurimpana tapahtumana lähitulevaisuudessamme häämöttää Malmössä 23.–24.5 järjestettävä Sweden International Tattoo,
jossa esitettävää kuviomarssia treenaamme päivittäin yksikömme pihassa sijaitsevalla kuviomarssikentällä. Vielä on hetki aikaa asetella viimeiset askelmerkit kohdalleen ennen astumista Malmö Areenalle tuhansien
ihmisten eteen.
Vuodenvaihteessa tapahtunut muutto Lahden Hennalasta Hattulan
Panssariprikaatiin on ollut suuri muutos koko Varusmiessoittokunnalle.
Meidät on kuitenkin otettu hyvin vastaan - jopa niin hyvin, että eräskin Panssariprikaatissa työskentelevä henkilö kertoi järjestäneensä
toimistonsa uudelleen nähdäkseen työpöytänsä äärestä
Varusmiessoittokunnan harjoittelemassa ulkona. Töitä on silti tehtävä,
jotta viimeinenkin kasarmialueellla ymmärtäisi miten hienosta ja
ainutlaatuisesta asiasta Varusmiessoittokunnassa on kyse.

Ensin rämmittiin täysvarustuksessa, ja sen jälkeen
huomasimme, että osaammehan me soittaakin yhdessä. Tällaista yhteyttä ei voi
kokea missään muualla.

Jytinä on Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan tiedotuslehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehti käsittelee Varusmiessoittokunnan elämää sotilasmusiikin
ja sotilaskoulutuksen saralla.
Päätoimittaja
kapteeni Tommi Tenhu
puhelin 0299 446 511
sähköposti tommi.tenhu@mil.fi
Toimitus
jääkäri Eero Sampolahti
jääkäri Mikko Hallamaa
Taitto, grafiikka & kuvat
jääkäri Mikko Hallamaa
jääkäri Eero Sampolahti
vänrikki Jere Paldanius
Painopaikka
Offset Kolmio
Hämeenlinna
Painos
150 kpl
Yhteystiedot
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
Panssariprikaati
PL 5
13701 PAROLANNUMMI
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SOTILASMUSIIKKI RAIKAA
PAROLANNUMMELLA

S

otilasmusiikin uudelleenjärjestelyt
toteutettiin kiinteänä osana puolustusvoimauudistusta. Uudistuksen
toimeenpano onnistui mallikkaasti sotilassoiton osalta. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena on ollut luoda entistä ytimekkäämpi toimintaympäristö sotilassoitolle.
Soittotoimintaan kohdistuvista leikkauksista huolimatta annetut tehtävät on kyetty
toteuttamaan lähes täysimääräisesti. Tästä
iso kiitos kuuluu henkilöstöllenne, joka on
jaksanut joustaa muutoksen pyörteessä.
Puolustusvoimauudistuksen seurauksena Varusmiessoittokunta muutti
Panssariprikaatiin. Toivotan teidät, uudet
tulokkaat, tervetulleiksi joukkoomme!
On hienoa, että kovan teräksen ja suurten hevosvoimien joukon tueksi olemme
saaneet myös nuorekasta kulttuuria. Uusi
teitä varten rakennettu musiikkitalo toimii
varmasti erinomaisena motivaattorina.
Sotilasmusiikilla on ollut
Panssariprikaatissa aina vahva osa,
ja on luonnollista, että soitto jatkuu
Panssarisoittokunnan viitoittamalla tiellä. Alueella on tilaus soittotoiminnalle.
Sotilasmusiikilla on näkyvä ja kuuluva rooli
maanpuolustustyön kentässä. Taidokas
soitto ryhdikkäiden sotilaiden esittämänä
antaa aina arvokkuutta juhlaan.
Soittokautenne alkoi Summan patsaalla 13.3.talvisodan päättymisen 75- vuotisjuhlassa. Se oli myös ensimmäinen
esiintymisenne paikalliselle yleisölle.
Saamani palaute oli erinomaista. Tällä
tiellä olette myös onnistuneesti jatkanut.
Esimerkiksi juuri päättynyt Finlandiakirkkokiertueellanne salit olivat viimeistä
paikkaa myöten täynnä.
Toivon, että olette mukautuneet
Panssariprikaatin tapoihin ja käytäntöihin.
Teidän on osoitettava päivittäin toiminnassa, että olette erikoisjoukko-statuksenne
arvoiset. Täällä meitä on paljon, ja on tärkeää, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen.
Muissa maavoimien joukko-osastoissa soittokunnat kuuluvat apulaiskomentajan johtoon. Varusmiessoittokuntaa kuuluu tällä
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hetkellä Parolan huoltopataljoonaan, ja
paraikaa haemme kokemuksia organisaation toimivuudesta.
Arvoisat sotilassoittajat! Teitä odottaa
haastava ja työntäyteinen soittokausi.
Tiedän hyvin, että soittajan arki ei ole aina
yhtä juhlaa. Hyvä yhteishenki on aivan

keskeisessä roolissa ja antaa lisävoimia
ponnistuksiin. Pitäkää hyvä syke päällä
jatkossakin!
teksti: panssariprikaatin

apulaiskomentaja, eversti jukka orava
kuva: puolustusvoimat

SUOMALAISUUDEN SOIVA KÄYNTIKORTTI
teksti: varusmiessoittokunnan päällikkö, musiikkikapteeni jarkko aaltonen
kuva: jääkäri aleksi kiiskinen

P

uolustusvoimien varusmiessoittokunnan ensimmäiset kuukaudet
uudessa toimintaympäristössä ovat
olleet menestyksekkäät. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut yksikkömme toiminnan kehittäminen ja toimintaedellytysten
varmistaminen. Yhteistyö joukko-osastomme kanssa on sujunut mallikkaasti, ja
yhteinen sävel on löytynyt kuin itsestään.
Erikoiskoulutuskauden kiertueet ovat
omalta osaltaan näyttäneet sen, että ajanmukaiset harjoitusolosuhteet ovat nostaneet kokoonpanojemme musiikillista
tasoa entisestään. Kiertueet, konsertit ja
keikat Konserttisoittokunnan, Showbandin,
Kamariorkesterin, Viihdeorkesterin sekä
Combon osalta ovat olleet todella korkeatasoisia, ja mediatiimin loistavan toiminnan
ansiosta kaikki konserttimme ovat olleet
loppuunmyytyjä. Tämä kaikki on loistavaa
työtä koko yksiköltämme!

Olemme nyt Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan toiminnan käännekohdassa. Tilamme, varusteemme ja toimintamme
ovat nyt hyvässä mallissa. Usko omaan tekemiseen ja luottamus
tuotteeseemme ovat
omissa käsissämme.
Työllä ja toisiamme
tukemalla meillä on
mahdollisuus nostaa
Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta
uudelle aikakaudelle,
kaudelle uudessa kotijoukko-osastossamme
Panssariprikaatissa.
Toivon myötäisiä tuulia
kesän keikoille.

Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan tavoitteet ovat tänä vuonna huipussaan. Kansainvälinen tattootapahtuma
Ruotsin Malmössä on palvelusuranne
yksi kohokohdista, minkä lisäksi on useita näytön paikkoja esimerkiksi kesällä
Gymnaestradassa Helsingissä sekä syksyllä Kokonaisturvallisuusmessuilla
Tampereella. Kuviomarssin tekeminen tällaisella aikataululla vaatii
todellista luonnetta ja tahtoa,
jota yksiköltämme löytyy.
Yksikköhengen, hyvien
kouluttajien sekä
yksilöiden omalla
osaamisella saamme rakennettua
loistavan kokonaisuuden, jota
voimme ylpeänä
esittää kesän ja
syksyn tapahtumissa.
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ERIKOISYKSIKKÖ, JOKA NÄKYY JA
_ KUULUU KAIKISSA TILANTEISSA
I/15-saapumiserä aloittaa uuden aikakauden Varusmiessoittokunnan historiassa
teksti: varusmiessoittokunnan varapäällikkö, kapteeni tommi tenhu
kuva: jääkäri mikko hallamaa

I

/15 on ensimmäinen saapumiserä Panssariprikaatin ja
Parolan huoltopataljoonan
alaisuudessa, uusien toimitilojen
käyttö ja ensimmäiset oppilaat
uudistuvalla aliupseerikurssilla
jääkäri- sekä sotilasmusiikkilinjalla.
Sotilaan perustiedot ja taidot olette oppineet erinomaisesti peruskoulutuskaudella.
Taistelijantutkintoharjoitus oli
menestys, kiitos siitä kuuluu kaikille osallistujille sekä tietysti
Panssariprikaatin että Parolan
huoltopataljoonan johdolle vahvasta tuesta ja osallistumisesta
varusmiestemme koulutukseen
sekä yksikkömme lämpimään
vastaanottoon osaksi prikaatia.
Aliupseerikurssille teistä on hyväksytty ja valittu ennätysmäärä: 44
oppilasta, eli yli puolet yksikkömme vahvuudesta. Onnitteluni teille
jo tässä vaiheessa.
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Erityisen kiitoksen tahdon välittää myös reserviläisille innokkaasta ja ammattitaitoisesta panoksesta yksikkömme toiminnalle. Vuosi
on lähtenyt käyntiin hienosti.
Varusmiespalvelus on vain lähtölaukaus pitkälle matkalle asevelvollisuudessa. Reserviläisten
merkitys maanpuolustuksessamme on ratkaiseva. Tänä vuonna
reservimme osallistuminen yksikkömme toimintaan on myös ennätysmäistä niin vapaaehtoisen toiminnan kuin kertausharjoitusten
kautta. Reservimme tuleva kokoontuminen 14. elokuuta Lahden
Sibeliustalossa Game On -konsertin
yhteydessä on myös hieno osoitus
aktiivisuudestanne.
I/15-saapumiserän koulutus on
jo pitkällä E-kauden osalta. Hienoja
konsertteja on jo takana, mutta isot
haasteet ovat vielä edessä. Olette
jokainen ansainneet paikkanne

yksikössämme. Yhteinen tekemisen meininki näkyy ja kuuluu
päivittäisessä toiminnassamme.
Monipuolinen osaajajoukkomme
pystyy vaikka mihin avoimella
yhteistyöllä. Mediatiimimme on
tästä myös yksi hyvä esimerkki.
Yksikkömme vahva yhteishenki huokuu ulospäin, ja lämpimän
ilmapiirin aistivat myös ulkopuoliset. Pääsykokeissa olleet hakijat,
tulevat soittokuntalaiset kertoivat
yllättyneensä todella positiivisesta
ilmapiiristä yksikössämme. Meille
kaikille on tärkeää, että jokaisella
on yksikössämme hyvä olla.
Päivystäjien, johtajien ja jokaisen
teidän vastuu kasvaa, kun vauhti
kiihtyy. Vuodesta tulee haastava
mutta antoisa.
Barettikoe on suoritettu ja erikoisyksikkömme baretin käyttöoikeus on myönnetty. Olkaamme joka
päivä barettimme arvoisia.

MEISTÄ TULI
JÄÄKÄREITÄ

P

anssariprikaatin peruskoulutuskausi päättyi juhlallisesti valapäivään.
Valaan ja juhlalliseen vakuutukseen osallistui yhteensä yli 1 200 alokasta.
Mukana joukossa oli ensimmäistä kertaa
myös Varusmiessoittokunnan alokkaat.
Alokkaiden ylentämistä jääkäreiksi oli
saapunut seuramaan tuhansia ihmisiä ja
tunnelma oli kylmästä säästä huolimatta
lämmin.
Panssariprikaatin komentaja eversti
Pekka Järvi muistutti puheessaan asepalveluksen tärkeydestä ja tämän arvokkaan
velvollisuuden suorittamisesta isänmaalle.
Panssariprikaatin vähäinen poistumaprosentti tuli myös esille, ja eversti Järvi oli
silminnähden ylpeä alokkaiden suorituksista. Erityisesti vanhempien ja läheisten
merkitystä palveluksen suorittamisessa
korostettiin, sillä varusmiehen suurin tuki
löytyy usein kotoa.
Sotilaspastori otti esille Ukrainan kriisin
merkityksen Suomen puolustusvoimille:
Ukrainan raja on kuitenkin yhtä lähellä
Hämeenlinnaa kuin Rovaniemi. Loppujen

P-KAUSI OPETTI PALJON

lopuksi mahdolliset valtioiden väliset kriisit ovat todellinen uhka nykyisessä epävakaassa ulkopoliittisessa tilanteessa. Pastori
myös kehotti sotilaita elämään rehellisesti ja pysymään erossa nakkisuojasta, niin
armeijassa kuin siviilissäkin. Lopuksi hän
pyysi aliupseerikurssille jatkavia taistelijoita löytämään todellisen johtajan sisältään.
Sotilasvalan esilukijaksi oli tänä vuonna
kutsuttu reservin alikersantti ja Apulanta
-yhtyeen laulaja Toni Wirtanen. Vala suoritettiin arvokkaasti ja perinteitä kunnioittamalla. Itse valan jälkeen toteutettiin ohimarssi, johon osallistui ylennettävien taistelijoiden lisäksi Leopard-panssarivaunuja.
Ohimarssin jälkeen huoltopataljoona
kokoontui yhteen, ja everstiluutnantti Jari Virolainen paljasti P-kauden
parhaiten suoriutuneet joukkueet.
Varusmiessoittokunnan joukkueet sijoittuivat erinomaisesti ensimmäiselle kolmelle
sijalle. Tästä kärjestä kolmas joukkue sai
kunnian olla koko pataljoonan paras joukkue ja heidät palkittiin kärkijoukkue-palkinnolla, joka kiertää alokassukupolvelta

toiselle.
Soittokunta ansaitsi nopeasti paikkansa Panssariprikaatin jäsenenä, ja olemme kokeneet olomme tervetulleeksi.
Odotamme hyvillä mielin erikoiskoulutuskauden palveluspäiviä, ja tulevat saapumiserät saavat täältä varmasti hyvän kodin.
teksti: jääkäri tommi kiiski

SOTILASMUSIIKILLA ON PAIKKA ROKKARIN SYDÄMESSÄ

S

otilasvalassa esilukijana toiminut
Toni Wirtanen on monelle suomalaiselle tuttu hahmo suomalaisen rockmusiikin saralta. Harvat kuitenkaan tietävät, että Apulanta-yhtyeen
laulaja–kitaristi on tuttu näky myös
Panssariprikaatissa: Wirtanen on sotilasarvoltaan reservin alikersantti ja osallistunut useaan otteeseen kertausharjoituksiin,
viimeksi syksyllä 2014.
Musiikista ja armeijasta puhuttaessa
Wirtanen painottaa olevansa sotilasmusiikin suuri ymmärtäjä. Hän kertoo sydäntään lähellä olevan erityisesti marssilaulut,
esimerkkeinä muun muassa Sillanpään
marssilaulu ja Porilaisten marssi.

– Sydäntäni elävöittävät suuresti nämä
klassisimmat marssilaulut, jotka suomalaiseen sotilasperinteeseen kuuluvat.
Mikäänhän ei elähdytä joukon moraalia
niin hyvin kuin reipas marssimusiikki,
sanoo Wirtanen.
P u h e e n k ä ä n t y e s s ä Va r u s m i e s soittokuntaan, kertoo Wirtanen nähneensä yhden Varusmiessoittokunnan bändeistä jopa livenä. Tämä tapahtui taannoin Seinäjolla Provinssirockissa, jossa
Varusmiessoittokunnan showbandin on
määrä esiintyä tänäkin kesänä.
Re n to o n s ä v y y n a s i o i s ta p u h u va Wirtanen vakavoituu kun häntä
py yd etä ä n l ä h et tä m ä ä n te r ve i s i ä

Varusmiessoittokunnan vielä haastatteluhetkellä alokkaina olleille taistelijoille.
Hän painottaa valan tekstin sisäistämisen
tärkeyttä.
– Miettikää näitä sanoja, Wirtanen kehottaa.
teksti: jääkäri eero sampolahti
kuva: vänrikki jere paldanius

1/2015 • varusmiessoittokunta.fi • 7

Jääkärit Robin Käldström (vas.), Benjami Koskinen, Aki Minkkinen

PALVELUS ILMAN ASETTA
Voisi luulla, että arki varusmiespalveluksen peruskoulutuskaudella on pelkkää
taisteluharjoitusta ja aseiden putsaamista. Mutta entä aseettoman palvelijan arki?
Mitä aseeton palvelija tekee, kun muut ovat ampumassa?

A

seettomat palvelijat eivät ole uusi
asia Varusmiessoittokunnassa.
Vuoden 2015 tammikuun saapumiserässä Parolannummelle muutti
kolme aseetonta taistelijaa: jääkärit Robin
Käldström, Aki Minkkinen ja Benjami
Koskinen.
Jääkärit kertovat, että varusmiestoverit
ottivat heidät erinomaisesti vastaan.
– Hieman hämmennystä vakaumuksellaan se saattoi herättää sellaisissa, jotka
eivät olleet aikasemmin kuulleet aseettoman palveluksen mahdollisuudesta, jääkäri Robin Käldström huomauttaa.
Moni saattaa ajatella, että aseettomat
vain toimivat viestimiehinä tai muonittavat

8 •		

1/2015 • varusmiessoittokunta.fi

aseellista palvelusta suorittavia.
Todellisuudessa aseettomien palvelus
ei juurikaan eroa aseellisten palveluksesta – toki aseeseen tai muuhun taisteluvälinemateriaaliin he eivät koske. Esimerkiksi
taistelijantutkintoon nämä osallistuivat
täysivertaisena taisteluparina.
Jääkäri Minkkinen kertoo, että taistelijantutkinto oli hienosti toteutettu.
– Se voisi vastata jopa oikeaa sotatilannetta, hän luonnehtii kokemustaan.
Jääkärit toteavat, että heidän ensimmäinen mielikuvansa aseettomasta palveluksesta olisi auttaa muita palvelustovereita
ja yksikköä. Totuus oli kuitenkin paljon
ennakko-odotusta laajempi: toimettomina

he eivät todellakaan ehtineet olla.
– Tekemistä löytyi milloin mistäkin.
Kevyet vastuutehtävät, kuten rasteilla toimitseminen ja ampumatulosten kirjaaminen, tulivat tutuiksi. Alikersanttien kanssa
tuli myös paljon vietettyä aikaa erilaisissa
toimeksiannoissa, Minkkinen juttelee.
Taistelijat pitivät myös siitä, että heidän
ei tarvinnut olla palveluksessa yksin.
– On hienoa, kun intissä on sellainen
yhdessä tekemisen meininki eikä ketään
suljeta ulkopuolelle, vaikka olisikin erilainen, he kuvailevat.
teksti: jääkäri eero koski-lammi

kuva: jääkäri markus honkavaara

PURNAUSTA POTERON POHJALTA
Osiossa kuullaan hetkistä, jolloin asiat eivät menneet juuri niin kuin ajateltiin.
Asiat kerrotaan suoraan juuri niin kuin ne menivät – tai ainakin melkein.

P-KAUSI –

P

”ONKO TÄSSÄ MITÄÄN JÄRKEÄ?”

eruskoulutuskausi loi hyvän tutustumisen Puolustusvoimiin, sen toimintaperiaatteisiin ja etenkin tajunnan
ylittävään logiikkaan. Alokas on aina väärässä, alijohtaja oikeassa ja jos toisin todetaan,
alokas on edelleen väärässä. Meitä rohkaistiin usein käyttämään omia aivoja tehtävien
suorittamisessa, mutta voi hyvänen aika,
kun yrittää käyttää omaa järkeä… Jos siivoaa tupaa siivouspalvelukselle varatun
ajan ulkopuolella: kielletty. Särmää punkkaa aamulla SIPAn aikana (kuuluu kuitenkin
tarkastettaviin asioihin): kielletty. Märkiä
pyyhkeitä ei saa säilyttää kaapissa, mutta
kuivauskaappi ei ole käytössä ja muita
moninaisia järjen riemuvoittoja.
Kiire ja aikamääreet iskivät
myös heti aluksi kenttälapiolla kasvoille. Aina
juostiin ja säntäiltiin kuin
päättömät kanat. Tuvan
ja yksikön etupihan väliä
juostiin edestakaisin milloin mistäkin syystä: joskus
punkat eivät kelvanneet,
joskus jäkit olivat vinossa
ja joskus koska kirahveilla
on pitkät kaulat. Syömään
oli aina ihmismielen rajat
rikkova kiire, ja silti tuvissa
jonoon järjestymistä oli aikaa
harjoitella useita kertoja.
Metsässä oli hupaisaa, ei tarvinnut niin välittää särmästä
toiminnasta, ja lumessa ryömiminen oli ajottain jopa hauskaa.
Toisaalta vastapainona oli kolmen
tunnin seisoskelu kylmässä, ja vaatteita ei saanut lisätä, koska ”ihan
kohta on lähtö”. Poterovartiokin

oli ihan jännä kokemus. Etenkin kun seuraava vartiomies unohti vapauttaa jo valmiiksi kylmissään olevan alokkaan, ja tämä
viettää ekstratunnin kuopassa, jossa jostain
syystä on jonkin tyyppinen pohjavesilähde, ja vettä on saappaiden puoleenväliin
asti. Hypotermiahan siitä tuli ja paha mieli.
Kahdeksan päivän ”mosaleirin” päätteeksi teimme kuuden kilometrin hiihtomarssin, jonka suorittamiseen kuluva aika olisi
kannattanut mitata kalenterilla. 		
		

Suksien pohjassa pyöri jatkuvasti kymmenen senttiä lunta, kuusenoksia, päästäisiä,
ja taisi oma rynnäkkökiväärikin eksyä jollakin aivan käsittämättömällä tavalla suksen
alle.
Oma ase ei muutenkaan ollut ehkä se paras
ystäväni, ikinä. Rakas RK oli aina jumissa
jossakin ja esti toiminnan tavalla tai toisella.
Silloin kun sitä käytettiin, osumaprosentti
oli todennäköisesti miinuksen puolella. Silti
aseen puhdistuksessa lukon tilalta löytyi
tunnistamaton musta kokkare, jonka puhdistamiseen olisi todennäköisesti tarvittu
kaikki Saudi-Arabiasta pumpattava
öljy.
Jälkeenpäin ajatellen kaikki outo ja turhauttava toiminta lähinnä naurattaa.
Hetkelliset epätoivon
tunteet vahvistivat
ihmisenä paljon, ja
ainakin itse tuli välillä
naurettua katketakseen
kaikenmaailman sattumuksille ja tilanteille.
Nykyisin on ehkä jopa
hieman ikävä leirejä ja
jokapäiväistä kohellusta.
teksti:
jääkäri tommi kiiski

kuva:

jääkäri mikko hallamaa

Tekstin kirjoittaja on poteron
raadollisuuden kokenut, sittemmin konserttisoittokunnan
takarivistä palveluspaikkansa
löytänyt lyömäsoitintaiteilija.

Varusmiessoittokunnan ensimmäinen todellinen koitos, Finlandiakiertue, juhlisti ohjelmistollaan paitsi
Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlaa,
myös Varusmiessoittokunnan omaa
25-vuotistaivalta.
Neljä paikkakuntaa käsittänyt
kiertue starttasi perjantaina 10.4.
Mikkelin Pitäjänkirkosta, jossa kuultiin myös ensimmäistä kertaa Paavo
Korpijaakon kiertuetta varten säveltämä teos, Marssi.

Lähes 40-henkisen konserttisoittokunnan johtajina toimivat musiikkiyliluutnantti Tero Haikala sekä
Kaartin soittokunnan vastavalittu
tuleva päällikkö, musiikkikomentajakapteeni Pasi-Heikki Mikkola.
Kiertueen solisteiksi valittiin
trumpetisti ylikersantti Seppo
Pohjoisaho sekä baritoni Waltteri
Torikka, jonka Tähdet, tähdet
-ohjelman mukana tuoma julkisuus
houkutteli yli tuhatpäisen yleisön
Tampereelle Aleksanterin kirkkoon
lauantaina 11. huhtikuuta.

Maanantaina 13.4. Hyvinkäällä jatkunut kiertue koki valitettavan takaiskun, kun konserttien tähti Torikka
sairastui ja joutui jättämään kiertueen kesken. Onneksi hänen tilalleen
saatiin loppukiertueen ajaksi suuri
sinivalkoinen ääni, baritoni Jorma
Hynninen, joka hyppäsi Finlandiakiertueen matkaan vain yhden päivän varoitusajalla.

Finlandia-kiertueen yleisömäärä
yllätti positiivisesti. Jokainen kirkko
oli täynnä, osaan jouduttiin hakemaan jopa lisätuoleja, jotta kaikki
halukkaat mahtuivat mukaan. Yleisö
koki konserttien aikana vahvoja tunteita, ja kunkin konsertin päättäneen
Finlandia-hymnin jälkeen yleisö palkitsi esiintyjät raikuvilla aploodeilla
seisaaltaan.
Kiertue päättyi 14.4. Lahteen.
Ristinkirkkoon tiensä löytänyt väki
osoitti Varusmiessoittokunnan olevan
yhä lahtelaisten sydämissä.

E-KAUDEN KUULUMISIA

Varusmiessoittokunnan
pienyhtyeet esittäytyvät

Showband villitsi Kuopiossa 9.4.2015

Viihdeorkesteri

Showband

Showband starttasi keikkavuotensa kahdella toinen toistaan kovemmalla vedolla. Kuopion musiikkilukion ja Savonlinnan
taidelukion yleisö jonotti pääsyään salin
jo tuntia ennen show´n alkamista. Bändi
villitsi yleisön jo ensimmäisillä tahdeilla,
ja hyvä meininki jatkui viimeiseen biisiin
saakka.
Showband odottaa kesän MILjazzkiertueelta hyvää yhteishenkeä, aurinkoista keliä, sekä ikimuistoisia hetkiä.
teksti: jääkäri jimi hautamäki
kuva: jääkäri aaro huopainen

Kamariorkesteri

Varusmiessoittokunnan kamariorkesterin
erikoiskoulutuskauden palvelus on lähtenyt
vauhdikkaasti käyntiin. Jousisoittajien, harmonikan ja pianon kattavan kokoonpanon
repertuaari sisältää monipuolisesti klassista kamarimusiikkia. Esiintymisiä on ehtinyt
kahden kuukauden aikana kertyä useita,
joista mainittavimpina Kynttiläkiertue,
jossa kamariyhtye sekä useat solistit varusmiesten riveistä konsertoivat Heinolassa,
Lammilla ja Tampereella.
teksti: jääkäri veli-pekka vaari

kuva: jääkäri markus honkavaara
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Tänä vuonna Varusmiessoittokunnassa
toimintansa aloittaneen pienyhtyeen,
Combon, E-kausi on alkanut vauhdikkaasti.
Soitettuja keikkoja on alle kahdessa kuukaudessa kertynyt noin kymmenen, ja tahti
vain kiihtyy.
Vanhainkotikeikoille treenattuja marssi-,
valssi- ja humppakappaleita on sovitettu
uuteen uskoon kieli poskessa, ja nuoret
muusikot ovat löytäneet uusia ulottuvuuksia itsestään musiikin saralla.

Varusmiessoittokunnan viihdeorkesterin kevät alkoi vauhdikkaissa merkeissä.
Erikoiskoulutuskaudesta oli ehtinyt kulua
vain pari viikkoa, kun ensimmmäinen keikka koitti. Kappaleet kasattiin pikavauhtia,
ja pian ohjelmistoa olikin kertynyt jo liki
neljän setillisen verran. Settilistasta löytyi
musiikkia jokaiseen makuun, aina Olavi
Virrasta Bon Joviin.
Perinteistesti Viihdebändin tulikasteena on toiminut upseerikerhon iltajuhlat
Mikkelissä. Niin myös tänäkin vuonna.
Keikka meni hienosti, ja meininki yllätti
niin yleisön kuin meidät soittajatkin. Sama
meininki on jatkunut muillakin keikoilla.
Toinen keikka oli Hämeenlinnassa,
Rantasipi Aulangossa. Tällä keikalla varsinkin yhteissoitto sujui saumattomasti, ja
bändi soi hienosti yhteen. Äänimies–laulajaamme Jääkäri Sampolahtea lainatakseni: ”Sehän kuulosti jo oikealta bändiltä!”
Kolmas keikka oli myös Hämeenlinnan
seudulla, hyvää sieläkin yritettiin, mutta
priimaa pukkasi tulemaan!

teksti: jääkäri sampsa rättäri

teksti: jääkäri antero makkonen

Combo

VARUSMIEHESTÄ HOVIMUUSIKOKSI

P

uolustusvoimien varusmiessoittokunnan soittotoimintakausi lähti käyntiin
tiistaina 3. maaliskuuta, kun jääkäri
Konsta Koskinen, 20, sai ainutlaatuisen tilaisuuden lähteä komennukselle Presidentinlinnaan. Kyseessä oli Ruotsin kuningasparin valtiovierailun yhteydessä järjestetty
illallistilaisuus, jossa nelivuotiaasta asti pianoa soittanut Koskinen viihdytti taustamusiikillaan vieraita ja itse isäntäparia: tasavallan
presidenttiä ja hänen puolisoaan.
– Oli suuri kunnia päästä edustamaan
Varusmiessoittokunnan tämän vuoden saapumiserää ensimmäistä kertaa ja vielä näin
hienoon tilaisuuteen, luonnehtii Koskinen
tunnelmiaan keikan jälkeen.

Rennoilla fiiliksillä keikka läpi

Koskinen sai tietää komennuksestaan pari
aviikkoa aikaisemmin, jolloin alkoi kiihkeä
kappaleiden harjoittelu ja hiominen esityskuntoon. Tunnelmat harjoitteluprosessin
aikana olivat odottavaiset ja innostuneet
myös kotipuolessa: sekä vanhemmat että
läheiset tsemppasivat ja olivat hengessä
mukana koko ajan.
Syytä jännittämiseen ei Koskisella ollut,
sillä suurin osa ohjelmistosta oli tuttua ja
vaati vain keikkavarmuutta. Itse esiintyminen meni rennolla fiiliksellä ja rutiinilla
mutkattomasti läpi.

– Tilaisuus oli kaikin puolin niin hyvin
järjestetty, minun ei tarvinnut muuta kuin
mennä sinne ja soittaa, Koskinen sanoo.
Hän kummastelee myös itse sitä, kuinka
vaivattomasti esiintyminen meni, sillä monessa muussa tilaisuudessa esiintyminen on
aiemmin jännittänyt valtavasti.
Heti esityksen jälkeen Koskisen tunnelmat
olivat todella hyvät, ja 45 minuutin ohjelmisto sai kiitosta myös juhlavierailta. Hän
rakensi ohjelmistonsa monipuoliseksi sekä
suomalaiseen että ruotsalaiseen makuun, ja
kattaukseen kuului niin klassista kuin kevyttäkin musiikkia. Illan aikana kuultiin muun
muassa tuotantoa Sibeliukselta ja Chopinilta, sekä muutamia ruotsalaisia kansansävelmiä kevyellä jazzilla höystettynä.
Illallistilaisuudessa esiintyivät Koskisen
lisäksi Philomela-kuoro sekä Kaartin soittokunta.

Oli suuri kunnia
päästä edustamaan
Varusmiessoittokunnan
tämän vuoden
saapumiserää
ensimmäistä kertaa
ja vielä näin
hienoon tilaisuuteen.”

Hovimuusikkous saa jatkoa

Koskisen tulevaisuudennäkymät musiikin
saralla ovat olleet jo pitkään mietinnän
alla, ja tarkoitus olisi jatkaa varusmiespalveluksen jälkeen pianonsoiton parissa:
– Olen ajatellut opiskella musiikista itselleni ammatin, kyllä tämä niin omalta
jutulta tuntuu.
Myös hovimuusikon ura on mahdollisesti
saamassa jatkoa, sillä keikan jälkeen Koskiselle kerrottiin uudesta samantyyppisestä tilaisuudesta Presidentinlinnassa.
Tällä hetkellä ajatukset ovat kuitenkin
Varusmiessoittokunnassa ja omassa palveluksessa, joka koostuu Viihdeorkesterin
päivittäisistä harjoituksista ja lukuisista
keikoista, sekä kuviomarssiharjoituksista
kivääritaitoryhmän riveissä.
Kesän jälkeen alkava aliupseerikurssi
näkyy Koskisen aamukammassa muutamana lisäpiikkinä. Aliupseerikurssi päättää
Koskisen lähes vuoden kestävän varusmiespalveluksen.
– Reservin aurinkoon on tosin vielä
jonkin verran matkaa, Konsta Koskinen
toteaa.
teksti: jääkäri joona yliselä

kuva: vänrikki jere paldanius
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SUOMISOULIA JA
AURINKOISTA MIELTÄ
Sami Saari konsertoi yhdessä Showbandin kanssa
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E

nsi kesän Puolustusvoimien
varusmiessoittokunnan MILjazzkiertue lähestyy yllättävällä nopeudella niin varusmiehiä kuin tulevaa
Showbandin solistia Sami Saartakin.
Suomisoulin kuninkaaksi tituleerattu
Saari on laulaja, säveltäjä, sanoittaja,
sovittaja ja kitaristi, jonka musiikillinen
ura on jatkunut jo parin vuosikymmenen ajan.
Reser vin alikersantti Saari on
ollut musiikillisessa yhteistyössä
Puolustusvoimien kanssa useaan
otteeseen. Ensimmäiset yhteiset sävelet sotilasmusiikin parissa soivat Kaartin
soittokunnan kanssa muutama vuosi
sitten. Tällöin tyylilajeina olivat Saarelle
ominainen rytmi- ja big band -musiikki.
Hän on ollut aktiivisesti mukana sotilasmusiikin puolella aina pyydettäessä.
Näissä produktioissa Kaartin riveissä
ovat hänen kanssaan olleet mukana esimerkiksi myös Osmo Ikonen sekä Fredi.
Helsingissä Kaartissa työskennellessään Saari on tavannut useita
Varusmiessoittokunnan käyneitä muusikoita, joilta hän on saanut positiivisen
käsityksen Varusmiessoittokunnan toiminnasta. Saaren ei siis ollut vaikea vastata myöntävästi, kun häntä pyydettiin
solistiksi pelkistä varusmiehistä koottuun Showbandiin.

Säkylän AUK

Saari suoritti oman varusmiespalveluksensa Turun Pihlajaniemenssä
Heikkilän kasarmilla vuonna 1982.
Ensimmäisenä kielen päälle Saarella
tipahtaakin Puolustusvoimista puhuttaessa Heikkilän kasarmi ja Säkylän
aliupseerikurssi. Tämän kasarmin valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä hän sai oppia sotilaan
perustaitoja.
Kysyttäessä Saaren omista varusmiesajoista muuten niin spontaani
vokalisti muuttuu mietteliääksi ja pohtivaksi. Itsekseen muistojaan kertaava
Saari paljastaa lopulta parhaan ajan
armeijassa olleen nimenomaan aliupseerikurssilla Säkylässä. Turhia yksityiskohtia omasta varusmiespalveluksestaan häneltä ei heru, mutta jokainen
Puolustusvoimien riveihin joskus astunut voi varmasti kuvitella, että Suomen
metsä tuli hänelläkin nähtyä ja koettua.

Saari puhuu armeija-ajoistaan kauttaaltaan pohtivaan sävyyn ja myöntää,
että välillä suoritteet tuntuivat pakkopullalta. Hän päättää kuitenkin ajatusten juoksun ja pohdiskelunsa jykevästi
tiivistykseen:
– Olen tyytyväinen siihen, että kävin
armeijan.
Varusmiesajan haasteet vapaa-ajan
rajallisuudesta fyysiseen rasitukseen
toivat kestävyyttä ja mielenlujuutta,
mutta suurin oppi tuli Saaren mukaan
varusmiestovereilta. Vastuu kaverista
opettaa.

Parolan Panssariprikaatista
Suomen kesälavoille

Se, mitä tapahtuu solistimme astuessa
jälleen sotilasalueen porttien sisäpuolelle, tulee eroamaan paljolti Saaren
menneistä kasarmiajoista.
Sotilasvalan jälkeen
Varusmiessoittokunnan tuoreet jääkärit koottiin yhtyeiksi maaliskuun
alussa, ja tästä hetkestä lähtien ovat
soittimet värisseet kuumina joka päivä.
Showband, joka aloitti keikkailunsa
huhtikuussa, on kesään mennessä ehtinyt sopivasti virittyä huippuunsa Saaren
saapumista varten.
Maestro painottaa nuoruuden voimaa
tulevassa kokoonpanossa.
– Olen erittäin iloisin mielin lähtemässä mukaan. Orkesteri on nuori, energinen ja hyvin orientoitunut. Saamme
yhdessä jakaa rytmimusiikin ilosano-

maa koko kesän ajan. Luvassa on järjestäytynyttä funkmusiikkia.
Varusmiessoittokunnan MILjazzkiertue on tämän saapumiserän pisin
ja laajin kattaus Suomen lavoja aina
Rovaniemeltä Helsinkiin. Näiden kahden laitimmaisen paikkakunnan lisäksi
muita uusia kaupunkeja reissulistalla
ovat esimerkiksi Kuopio ja Tampere.
Kevyen rytmimusiikin riemua levittävä
keikkasarja paahtaa ensi kesänä ääniaaltonsa toivottavasti yhä suurenevan
kuulijakunnan sydämiin.
Yli kymmenhenkisen Showbandin
tavaramerkki lienee jo edellisistä saapumiseristä kaikille tuttu räiskyvä
lava-asenne. Tanssiliikkeisiin sekä muihin näyttävyyttä tuoviin elementteihin
on tänä vuonna satsattu heti ensimmäisistä harjoituksista lähtien.
Olisi ihme, jos näiden sotilaiden
yhteishengestä kumpuava musiikin
hurma ei välittyisi yleisöön, sillä mitään
muuta yhtyettä ei koota tällaisissa olosuhteissa. Ensin rämmittiin täysvarustuksessa, ja sen jälkeen huomattiin, että
osaammehan me soittaakin yhdessä.
Tällaista yhteyttä ei voi kokea missään
muualla.
Saaren mielestä ei ole epäilystäkään,
etteikö Varusmiessoittokunta olisi yksi
parhaista väylistä suorittaa varusmiespalvelus Suomessa.
teksti: jääkäri katariina holma

kuvat: sami saari promo
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Puolustusvoimien varusmiessoittokunta

To 13.8. klo 19 Kuopion Musiikkikeskus, Kuopio
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