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J y ti n ä ka s va a
Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan erikoiskoulutuskausi lähestyy kultaisen leikkauksen kohtaa, joka matemaattisen yhtälön
muodossa ilmaistuna on x² + x - 1 = 0 (1 = koko E-kausi ja x = pidempi alkuosa ja 1 - x = Jytinän ilmestymisen jälkeinen osa). 0-tulos saavutetaan sitten kun aamuja on jäljellä 0.
Musiikin muotoon kytkettynä esittelyjakso on takana, kehittelyjakso käsillä ja suuri finaali edessä. Finaalissa varusmiessoittokunnan soittajat marssivat kohti Moskovan Punaista toria. Sinne, missä Voitonpäivän paraatissa tuhannet neuvostosotilaat marssivat ja
panssarit jytistivät pitkin mukulakivetystä Kremlin muurin ohitse,
siellä suomalainen varusmiessoittaja iskee jalkansa Nuijamiesten
marssin tahtiin… ja kansa hurraa.
"Spasskaya Tower" -festivaali on paitsi suomalaisen sotilasmusiikin näytön paikka, niin kansainvälinen sotilasmusiikin ja -muusikoiden kohtaamispaikka. Kymmenpäiväisen festivaalin aikana on
mahdollista esitellä taitojaan niin yhdessä kuin yksilöinäkin, luoda
kontakteja kollegoiden kanssa tai solmia vaikka kansainvälisiä ystävyyssuhteita. Myös satojen tattoo-ammattilaisten silmäparit poimivat kiinnostavimmat esitykset henkilökohtaisille kovalevyilleen.
Suomalainen sotilasmusiikki suomalaisen varusmiehen esittämänä jatkaa määrätietoista valloitustaan kansainvälisillä areenoilla.
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Samaan aikaan Suomessa jatketaan sotilasmusiikin rakennemuutoksen toteuttamisvaihetta. Tämän vuoden loppuun mennessä seitsemän nykyistä sotilassoittokuntaa lakkautetaan ja viittä jäljelle 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 naapuriin. Varusmiessoittokunnalle rakennetaan osittain myös uudet toimitilat. Musiikki voi soida toimintaan suunnitelluissa,
kuutioiltaan riittävän kokoisissa saleissa. Samoin ikävistä terveyshaitoista ja kosteusvaurioista
päästään eroon. Uudet tilat mahdollistavat sekä henkilökunnalle että varusmiehille 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 lisävaatimuksia sotilasmuusikoiden rekrytointiin ja yhteistoimintaan Suomen musiikkioppilaitosten kanssa. Parolaan
muuton seurauksena painopiste siirtynee Tampereen suuntaan. Pirkanmaan vahva puhallinmusiikkikenttä tarjoaa hyvät koulutukselliset ja toiminnalliset yhteistyökuviot. Samoin rekrytoinnin
kannalta keskittäminen toimivaan yhteisöön tuottaa paremmin kuin hakuammunta. Toiminta Lahdessa on kartuttanut tämän kaltaista osaamista ja kokemusta.
Mutta erityisesti ammattisoittokuntien sotilasmuusikoiden rekrytoinnin kannalta Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset ulosmitataan varusmiessoittokunnasta. Kehittämisen myötä soittokuntien musiikillinen ilmaisu ja ohjelmisto monipuolistuu. Näin soittokunnat kykenevät entistä itsenäisempään toimintaan ja kehittämään
musiikillista ilmaisuaan nykyistä pitkäjänteisemmin. Tämän uskotaan myös lisäävän kiinnostusta
sotilasmuusikon ammattia kohtaan. Toivonkin, että
nykyiset ja tulevat Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan kasvatit katsoisivat pidemmälle tulevaisuuteen kuin "0-tulokseen". Sotilasmuusikon
ammatti monipuolisine mahdollisuuksineen ja
uralla etenemisineen tarjoaa kiinnostavan ja haastavan työn mukavien ihmisten parissa. Intensiivinen yhteisö sitouttaa ja sitoutuneen soittokunnan
musiikki kiinnostaa - jopa sitouttaa kuulijansakin.
Toivotan kaikille 201 3 vuoden saapumiserän varusmiessoittajille sekä teidän esimiehillenne ja
kouluttajillenne mahtavaa sotilasmusiikkikesää!

Elias Seppälä
Puolustusvoimien ylikapellimestari
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Osmo Ikonen
Varusmiessoittokunnassa

Pääsykokeet 1 7.4 Lahdessa

Jotta varusmiessoittokunta saataisiin
parhaimpaan mahdolliseen tasoon,
ammennettiin kevään aikana oppia myös
ulkopuolisilta kouluttajilta. Musiikin moniottelija
Osmo Ikonen kävi antamassa
tekniikkavinkkejä showbandille huhtikuussa.
Hänen mukaansa tekniikan hiomisen sijaan on
panostettava siihen, että bändin jäsenet
soittaisivat hyvin yhteen.

Huhtikuun puolivälissä varusmiessoittokunnan
tiloissa pyöri viikon ajan monenmoista
soittajaa ja osaajaa. Pääsykokeisiin olivat
saapuneet myös Atte Aho ja Juho Risla, joita
kaiken hässäkän ja järjestelyn keskellä ehdin
haastatella.

– Nuorten huippumuusikoiden erilaisista
näkemyksistä on kasattava yksi yhtenäinen
paketti. Tämä ei tietystikään onnistu ilman
hyvää yhteishenkeä, Ikonen toteaa.
Myös Ikosen omaan musiikilliseen uraan liittyy
varusmiespalvelus varusmiessoittokunnassa.
– Pääsin sisään sellistinä, mutta soittokunnan
ainoana jousisoittajana minut siirrettiin
showbandin laulajaksi. Laulusolistina olin
tuossa vaiheessa vielä kokematon, mutta
varusmiespalvelus antoi minulle hyvät eväät
jatkaa uraa muusikkona.
Showbandin
kitaristin,
jääkäri Timo

Jurvelinin

mielestä
koulutuspäivä
oli erittäin
antoisa.
– Pidin siitä,
että
koulutuksen
pitäjä oli
perehtynyt
showbandin
toimintaan
etukäteen.
Ikosen
kommentit olivat suorasanaisia ja
konkreettisia.
Teksti ja kuvat: Korpraali Kauppinen Antti
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Aho oli saapunut
kokeisiin Helsingistä,
soittimenaan kitara.
Hän ei juurikaan jännittänyt ja vaikutti pitävän visiitistään
varusmiessoittokunn
assa, josta nuori
soittaja oli saanut jo
hyvän ja asiallisen
vaikutelman. Aho
haluaisi soittaa ammatikseen.
Juho Risla Vaasasta
haki Lahteen rumpusetillä. Myös
hänellä oli hyvät
tunnelmat huolimatta
jännityksestä, joka
toki kuuluukin
asiaan. Ahon tavoin
myös Risla sai yksiköstä ja sen
toiminnasta
asiallisen ja
mieluisen kuvan.
Vaasalainen rumpali
aikoo pitää soittamisen harrastuksenaan.
Teksti ja kuvat: Jääkäri Kitunen Eero

Showband Likkojen lenkillä

Aamupäivä alkoi roudauksella sekä lyhyellä
soundcheckillä. Tämän jälkeen backstagella
Suomen paras naisten tapahtuma, Likkojen
bongasimme räppiparini Kairan-Koiran kanssa
Lenkki houkutteli kesäisenä päivänä Ratinan
suomi-reggaen ykkösmiehen, Jukka Pojan.
stadionille liki 1 0 000 lenkkeilijää. Tapahtuma
Kävimme kysymässä sotilaallista puhuttelujärjestettiin jo 25. kertaa, ja vuosi vuodelta kas- esittely-asia-metodia käyttäen, josko mies
vava tapahtuma oli ehdottomasti maineensa
suostuisi kanssamme yhteiskuvaan, ja hänhän
veroinen.
suostui. Oikein mukavan oloinen kaveri.
Saapuessani stadionin tuntumaan aloin hahmottaa, miten suuresta tapahtumasta ja keikasta oli kyse. Harvoin olen joutunut kamppailemaan sotilaallisen ilmeen säilyttämisessä,
mutta sillä hetkellä hymyilin poikkeuksellisen
leveästi: pääsisin esiintymään kotikaupunkini
isoimmalla areenalla tuhansille ihmisille. Samaisella stadionilla olen käynyt katsomassa lukuisia jalkapallo-otteluita sekä muun muassa
Red Hot Chili Peppers -bändiä.

Kun pääsimme lavalle, ei yleisössä ollut juuri
ketään. Stadionin vastakkaisessa päädystä alkoi kuitenkin lipua lenkkeilijöitä sisään jouhevaan tahtiin, ja keikan jälkipuoliskolla kenttä
alkoi olla jo täynnä urheilullisia naisia. Ohjelmistoomme kuului mm. Bruno Marsia, PSY:tä
ja Fintelligensiä. ”Mikä boogie” oli Kaira-Koiran
ja minun kappale. Vedimme biisin ensimmäistä
kertaa isossa konsertissa, ja vetomme oli varsin onnistunut.
Olin hämmentynyt naisten osoittamasta
huomiosta bändiämme kohtaan. Kun 1 0
000 naista ahdetaan samalle stadionille,
huumaantuvat he me-hengestään siinä
määrin, että yhtäkkiä kukin yksilö kokee
olevansa kaikkivoipa ja saavansa rajattoman tuen omalta lenkkiporukaltaan.
Kelit ja maisemat olivat ehdottomasti
kohdallaan. Sateen sijaan aurinko paistoi, ja keväinen lämpötila oli vahvassa
nousussa.
Kaiken kaikkiaan Likkojen Lenkki toimi
loistavana showbandin aloituskeikkana
kesän esiintymisiä ajatellen. Paljon hyvää, paljon huomioitavia seikkoja, mutta
päälimmäisenä hyvä ja energinen fiilis,
joka yleisöpalautteen mukaan huokui
koko bändistä. Tästä on hyvä jatkaa,
sanoisi yksikön päällikkö, musiikkikapteeni Jarkko Aaltonen.
Teksti: Jääkäri Itkonen Julius
Kuva: Korpraali Kurkinen Antti

Showband aloitti kesän MILjazz-kiertueen Lahdesta
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Päällikön haastattelu

Hennalan Sotilasmusiikkikouluun, josta valmistuin vuonna 1 995 sotilassoittajaksi. Koulut
Vuoden alussa varusmiessoittokunta sai uusi- suoritettuani lähdin alokkaaksi Porin Prikaatiin,
kävin RUK:n Haminassa, josta päädyin kokeen poikien ja tyttöjen lisäksi uuden päällikön,
laaksi Lahteen muuttaneeseen varusmiessoitmusiikkikapteeni Jarkko Aaltosen. Kahdella
soittokuntalaisella oli mahdollisuus kysyä muu- tokuntaan. Armeijan jälkeen kävin koesoitossa
Laivaston soittokuntaan ja pääsin sisään. Lähtamia asioita hänen historiastaan ja musiikillidin kuitenkin opiskelemaan Maanpuolustussista näkemyksistään.
opistoon jalkaväen taistelua ja Lahden konservatorioon musiikkia. Vuonna 1 999 sain
Voitteko lyhyesti kertoa taustastanne?
vakinaisen paikan Laivaston soittokunnasta
Olen kotoisin Ruskolta Turun kupeesta. Minus- klarinetin äänenjohtajana. Työn ohessa opiskelin Turun Taideakatemialla klarinetinsoittoa.
ta piti tulla kylän kanttori seitsemännessä polvessa, mutta päädyinkin soittamaan klarinettia. Sieltä valmistuin 2005, jolloin hain SibeliusAkatemiaan orkesterinjohtajaopintoihin. SuoriPäästyäni yläasteelta tulin soitto-oppilaaksi
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ylläpitäjiä, mutta kokoonpanojen ja ohjelmiston
suhteen lähestymme kansainvälistä mallia.
Täytyy muistaa, että kotimainen puhaltimille
kirjoitettu musiikkimme on lähtöisin kansallisromantiikan ajalta. Suomi on iso maa ja väkiluku melko pieni. Täällä on silti haluttu, että joka niemennotkossa ja saaressa soi, joten
säveltäjät ovat kirjoittaneet musiikkia niille koOlette ensimmäistä vuottanne varusmieskoonpanoille, joita on ollut saatavissa. Tästä
soittokunnan päällikkönä, jouduitteko vai
seurauksena oli seitsikkokulttuuri. 1 926 annetpääsittekö tähän tehtävään?
tu asetus sotilassoittokunnista määritti ne joko
tupla- tai triplaseitsikoiksi. Suomalainen puhalVarusmiessoittokunnan päällikön tehtävä on
yksi vaativimmista puolustusvoimien soittokun- linmusiikki on monipuolista, ja sitä ovat kirjoittaneet hyvät säveltäjät, kuten Sibelius, Merinissa. Suunnaton kunniahan tämä siis oli. Ilkanto ja Madetoja.
mapiiri on innovatiivinen, ja pääsen tutustumaan uusiin kasvoihin. Arvostan yritystä ja
suoraviivaista tekemisen meininkiä, ja näitä ei Harva tietääkään, että vielä 1 940–luvulla soittokunnat vastasivat suureksi osaksi konserttiainakaan tältä yksiköltä puutu.
toiminnasta. Tällöin esimerkiksi kaikki TsaiMikä on ollut sykähdyttävin hetki nykyisis- kovskin sinfoniat sovitettiin puhallinorkesterille.
Nykyään sotilassoittokunnilla on mielestäni
sä saappaissanne?
suuri tehtävä toimia tietynlaisina seremoniamestareina ja historian vaalijoina. Mutta jos
Niitä on ollut paljon, mutta kyllä ne pelokkaat
kasvot ennen taistelijan tutkintoa ja se meinin- emme kehity, ei meistä ole historian vaalijoiksikaan. Vahvan puhallinkulttuurin seurauksena
ki tutkinnon aikana olivat aivan huikeita. Toimeillä on osaava ja taitava joukko puhallinsoitsaalta kirkkokonserttikiertueen ensimmäiset
tajia, niin sotilassoittokunnissa kuin muuallaharjoitukset olivat ei-niin-positiivisella tavalla
kin. Nyt eläkkeelle jäävä sukupolvi on suurimsykähdyttävät, mutta se kehitys, mikä saavutettiin ensimmäiseen konserttiin mennessä, oli maksi osaksi entisiä soitto-oppilaita tai
kersantteja. Sotilassoittokunnat ovat kuitenkin
aivan huikea.
maan suurin muusikoiden työllistäjä.
tettuani ne päädyin vuonna 2011 Savon sotilassoittokunnan päälliköksi. Nyt 201 3 vuoden
alusta siirryin varusmiessoittokunnan päälliköksi - samaan paikkaan, jonne saavuin soittooppilaaksi. Voidaan siis sanoa, että ympyrä on
sulkeutunut.

Miten harjoitukset uuden partituurin kanssa alkavat?

Ensimmäisenä on rytmi, jonka suhteen täytyy
saavuttaa yksimielisyys. Sitten ehkä soitetaan
kappale läpi, ja etsitään ne paikat, jotka eroavat minun käsityksestäni kaikkein eniten. Nämä paikat sitten korjataan. Jos kapellimestari
saa kaikille päähän saman mielikuvan teoksesta, esitys valmistuu nopeasti. Uuden porukan edessä täytyy tietysti aina kuulostella orkesterin mahdollisuuksia ja rajoja ja siten
selvittää, kuinka lähelle kapellimestarin mielikuvaa teoksesta on mahdollista päästä.

Miten näette puhallinmusiikin roolin muiden musiikkityylien joukossa?
Suomessa ollaan puhallinmusiikin kehittäjiä ja

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 haastattelussa (naurahtaa).

Kuvailisitteko vielä 1 /1 3-saapumiserää kolmella adjektiivilla.
Reipas, luova ja kehityskelpoinen.
Teksti: Korpraali Joki Antti ja jääkäri Kantamaa
Olli
Kuva: Jääkäri Kaira Marko
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Cinema

Elämää suurempia elokuvasävelmiä
Toukokuussa valmisteltu ja esitetty Cinema –
Elokuvien suuret säveltäjät -konserttikiertue
kuului varusmiessoittokunnan 1 /1 3-saapumiserän suurimpiin ponnistuksiin. Yli 80 soittajaa
ja laulajaa kattaneen orkesterin lisäksi isossa
roolissa oli tekniikka aina savukoneesta ja valonheittimiin asti. Kiertueelle osallistui koko
soittokunnan miehistö ja henkilökunta. Jokaisen sotilaan panos oli tärkeä konserttien onnistumiseksi, olipa hän sitten esiintymislavalla,
tekniikkapöydän takana tai ohjaamassa yleisöä istumapaikoille.
Huumori, positiivisten puolien korostaminen,
kärsivällisyys sekä pitkä pinna olivat kiertueen
avainsanat. Soittokunta pääsi ensimmäistä
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kertaa kunnon kiertue-elämän makuun, kun
kotikaupunkimme Lahden lisäksi konsertteja
oli Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä.
Kultaiseen kotiyksikköön palasimme usein
vasta yömyöhällä. Viimeisessä ”osakilpailussa” Helsingin Kaapelitehtaalla oli aistittavissa
väsymystä ja pientä turhautumistakin, mutta
lavalla se ei näkynyt millään lailla.
– Viimeiseen vetoon oli pakko antaa kaikkensa, sillä tämänkaltaista projektia ei tule toista,
kommentoi jääkäri (nyk. korpraali) Maria

Tyyster.

Oman lisämausteensa Helsingin keikalle antoi
se, että kuoroon otettiin lisävahvistus Kaartin

Jääkärirykmentistä.
– Kuoro oli pienentynyt sairastapausten takia,
joten minut laitettiin pikakomennukselle varusmiessoittokuntaan. Oli hienoa päästä tekemään näin ex tempore sellaista, johon en varusmiespalveluksessa ollut tottunut, Kaartin
soittokunnassa palveleva kaartinjääkäri Oula
Yliperttula kertoo.

Vaikka Cinema-kiertue on nyt pelkkää historiaa, niin seuraava – ehkä jopa edellistä konserttisarjaa massiivisempi – Euforia-kiertue
Diandran kanssa on lähempänä kuin arvaammekaan. Vierivä kivi ei sammaloidu!

Vanha sotilassanonta kuuluu, että joukko on
yhtä vahva kuin on sen heikoin lenkki. Kiertueväsymyksestä huolimatta kaikki jaksoivat hienosti loppuun asti. Ahkeruus ja uutteruus palkittiinkin koko yksikölle myönnetyllä
kuntoisuuslomalla.
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Solistit Esko Heikkinen ja
Stefan Stanciu
Cinema-kiertueella toimivat solistin tehtävissä
trumpetisti Esko Heikkinen ja panhuilisti Stefan
Stanciu. Molemmat ovat tehneet uraa sekä siviili- että sotilasmusiikkipuolella: Heikkinen toimi armeijan soitto-oppilaskoulutuksen jälkeen
useita vuosia ammattisotilasmuusikkona,
Stanciu taasen on varusmiessoittokunnan kasvatteja ja työskenteli jonkin aikaa Laivaston
soittokunnassa. Molemmat miehet pitävät Varusmiessoittokunnan koulutusta suuressa arvossa

– Varusmiessoittokunta toimii hyvänä jatkajana
lakkautetun soitto-oppilaskoulutuksen tilalla.
On hienoa tehdä töitä lahjakkaiden nuorten
muusikoiden kanssa, Heikkinen toteaa.
Stanciu oli otettu siitä, että hänet pyydettiin
mukaan projektiin.
– Entisenä varusmiessoittajana oli hienoa olla
mukana ja päästä myös muistelemaan vanhoja.
Cinema-konsertin ohjelmisto sisälsi kaikkea
muuta kuin perinteistä sotilasmusiikkia. Sekä
Heikkinen että Stanciu ovat yhtä mieltä siitä,
että juuri tämänkaltainen musiikkityyli sopii sotilassoittokunnille.
– Jotta ihmiset saisivat sotilasmusiikista ja sitä
kautta puolustusvoimista positiivisen ja modernin kuvan, ovat Cinema-konsertin kaltaiset esitykset arvokkaita. Varusmiessoittokunnan jatkuvuuden
takaamiseksi on tärkeää saada
nuoret kiinnostumaan sotilasmusiikista ja tietoiseksi siitä,
kuinka paljon tyylilajeja
termin alle sisältyy,
Stanciu toteaa.
Vaikka kehityssuunta on
kummankin mielestä positiivinen, niin perinteitä
ei pidä kuitenkaan täysin
unohtaa.
– Marssimusiikille on
oma aikansa ja paikkansa. Eiväthän esimerkiksi
paraatikatselmukset ja
ohimarssit olisi mitään ilman tilaisuuteen sopivaa
mahtipontista musiikkia,
Heikkinen sanoo
Teksti:
Korpraali
Kauppinen Antti
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Cinema tekniikan silmin

tuimmasta päästä. Onneksi tekniikka on vain
tekniikkaa. Tekniikan kanssa voi aina tehdä
kompromisseja, ja kompromissit on aina kivoja.

Cinema-kiertue oli tekniikkaryhmän ensimmäinen todellinen näytön paikka. Projektin suunnittelu aloitettiin innolla – ideoita heiteltiin aina py- Kiertue-elämä on tekniikan ihmisille enemmän
ja vähemmän tutumpaa, ja siinä on omat vieroteknisistä efekteistä mitä erikoisempiin
hätyksensä ja omat pelkonsa. Nähtyämme tulavasuunnitelmiin.
levat konserttisalit kauhistuimme: Paikat olivat
Etukäteen tehtävää työtä oli todella paljon ja ai- todella pieniä lukuun ottamatta Helsingin Kaapelitehdasta. Haastavin konsertti oli ensimmäikaa vähän. Eräs tärkeimmistä asioista vei eninen veto Tampereella, missä ongelmia oli lähes
ten aikaa: projisointi. Kiertueen kappaleille piti
joka osastolla. Tähänkin löytyvät yksinkertaiset,
tehdä elokuvista taustat, joita heijastettiin valmutta täysin asian selvittävät sanat: eka keikkokankaalle konsertin aikana. Näiden pätkien
valitseminen ja leikkaaminen oli pitkä ja haasta- ka.
va prosessi, sillä videoiden piti sopia musiikin
teemoihin. Konserteissa videoiden piti löytää is- Onneksi tekniikkatiimi ei jäänyt yksin laitteinensa. Soittokuntalaisista koottu kasaustiimi oli akkunsa, paikkansa ja kokonaisuuden vaikuttaa
tiivisesti mukana, vaikkei välttähyvältä.
mättä ollut selvää, mitä oltiin
tekemässä. Yrityksen ja erehTässä vaiheessa videoiden
dyksen kautta sitä parhaiten
ajosta vastaava, nuotinlukuoppii. Kasaustiimissä oli monia,
taidoton jääkäri pääsi opiskejotka eivät olleet aikaisemmin
lemaan partituureja. No, eikoskeneet vastaavanlaiseen
hän se nyt kovin hyvin
kalustoon. Kiertueen kuluessa
mennyt. Projisoinnit tuottivat
oli ilo huomata, että kasaajat
välillä unettomia öitä ja hamoppivat joka hetki kaikkea uutta.
paiden kiristystä, mutta lopKun aloitimme viimeistä kertaa
pujen lopuksi kaikki meni
tekniikan kasauksen, niin jokainappiin. Näin jälkeenpäin ajanen oli kartalla siitä, mitä tehdä.
tellen Cinema-kiertue ilman
Kaikki tiesivät, mikä piuha meelokuvamaisia projisointeja
nee mihinkin, miten trussilinjat
olisi ollut kuin Torstai ilman
kasataan, ja mikä tärkeintä: tiehernekeittoa!
sivät, kuinka toimia osana teknistä ryhmää. Hienoa oli myös
Projisoinnin lisäksi tekniinkan
vastuualueita olivat valot ja äänentoisto. Kiertu- huomata itse teknikoista, ettei noin puolen vuoden keikkatauko ollut ruostuttanut omaa tekniseen teema, elokuva, otettiin huomioon myös
tä osaamista. Asennon ja levon opettelu ei ollut
äänen saralla: Konsertin juonnot toteutettiin
monikanavaisen äänentoiston avulla, eli juonto- syövyttänyt kaikkea vuosien varrella kertynyttä
keikkatietoutta ja ammattitaitoa.
ja ja ääniefektejä ajettiin myös yleisön taakse
asetetuista kaiuttimista. Haastavaa oli myös yli
70 henkisen bändin mikittäminen ja sen balans- Tekniikan silmissä Cinema-kiertue sujui mukasien hallitseminen. Mikään soitinryhmä ei saa- vasti bussissa istuskellessa, rekkoja purkaessa
ja keikkoja vedellessä. Loppukesän myötä saanut ajaa toisen ylitse. Suuremmilta ongelmilta
puu vuoden kohokohta tekniikan ihmisille, nikuitenkin säästyttiin, ja bändi soi hyvin.
mittäin Euforia! -kiertue Idols-laulukilpailusta tuValaistus oli kaikista tekniikan osa-alueista hel- tun Diandran kanssa. Uusilla ideoilla ja uusilla
systeemeillä kohti syksyä! "Tästä tulee poijjaat
poin. Tämä saattoi johtua siitä, että kiertueella
oli neljä valoista ymmärtävää teknikkoa muka- vielä hyvä show."
na. Valot toimivat kokonaisuutena hyvin, vaikka
Teksti: Jääkäri Valutie Ville
käytössämme ollut valopöytä ei ollutkaan tu-
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Alik Special
Varusmiessoittokunta on monella
tapaa erilainen perusyksikkö. Soittotoiminnan ja -koulutuksen lisäksi
oma piirteensä on se, että alokasajan jälkeen yksikkö yleensä tyhjenee varusmiesaliupseereista. Kuluneen kevään ja alkukesän aikana
yksikössämme on kuitenkin palvellut kaksi alikersanttia, nykyiset reservin kersantit Eetu Hyyppä ja

Esa Nuurtamo.

–Suoritimme peruskoulutuskauden
ja aliupseerikurssin Hämeen Ratsujääkäripataljoonassa, eli niin sanotussa ”normi-intissä.” Olemme
kuitenkin aikaisemmin harrastaneet
musiikkia – Nuurtamo pianon- ja
minä trumpetinsoittoa – mikä lienee
vaikuttanut siirtoomme Sotilasmusiikkikouluun, Hyyppä kertoo.
Miten nämä huoltopalvelu- ja aseseppälinjalla koulutuksen saaneet
aliupseerit itse asiassa pääsivät
soittokuntaan?
– Oman aliupseerikurssin jälkeen
koulutimme 1 /1 3-saapumiserän
alokkaita Esikuntaeskadroonan
Kersantti Nuurtamo
puolella. Hämeen Rykmentissä oli
tänä vuonna ylitarjontaa alikersanmuuta.
teista, joten E-kauden alussa meitä ehdotettiin
siirrettäväksi toiseen yksikköön. Näin päädyim- – Osallistuimme soitto- ja kuviomarssikoulume Eskarista Muskariin, Nuurtamo selventää.
tukseen samalla lailla kuin jääkäritkin. Hetken
aikaa siinä meni ihmetellessä, kun minulle
Molemmat aliupseerit myöntävät ensimmäistyönnettiin iso pino pianonuotteja käteen ja
ten päivien olleen kulttuurishokki:
kerrottiin ensimmäisten keikkojen olevan lähipäivinä, Nuurtamo selostaa.
– Täällä on paljon erilaisia tapoja verrattuna
muihin yksiköihin, jopa asento ja lepo piti ope- Vaikka molemmilla miehillä oli aikaa aktiivisestella uudelleen, Hyyppä selostaa.
ta soittamisesta, palautuivat tiedot ja taidot nopeasti mieleen.
Aliupseerikurssilla varusmiesjohtajille on
yleensä koulutettu kaikki uuden saapumiserän – Kun soittotreenit käynnistyivät, koin jonkin
miehistöltä vaaditut asiat. Sekä Hyyppä että
sortin valaistumisen. ”Hei, tämä trumpetinsoitNuurtamo olettivat toimivansa pääasiassa joh- to onkin taas ihan kivaa.” Oma-aloitteiset jäätotehtävissä. Totuus oli kuitenkin jotain ihan
kärit ja oman soittotaidon nopea palautuminen
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tiennyt mitä odottaa. En ikinä voinut kuvitella, että tulisin armeijassa esiintymään orkesterin solistina
tai pyörittämään kivääriä hienoissa marssikuvioissa. Tärkeimpänä
seikkana pidän sitä, että soittokunnassa olen saanut uuden kipinän musiikkiin.
Molemmat kersantit ovat varmoja
siitä, että aikovat pitää soittotaitoaan yllä myös reservin auringon
alla.
– Kun kävelemme Hennalan porteista ulos, voimme vain todeta,
että vuosi ei ollut missään mielessä hukkaan heitetty. Päinvastoin,
se on osoittautunut yhdeksi mielenkiintoisimmista tähän mennessä. Koemme olleemme etuoikeutettuja, koska saimme palvella
useissa eri yksikössä ja vaihtuvissa asemissa sekä koulutettavana
että kouluttajana. Ennen kaikkea
olemme saaneet tutustua useisiin
hienoihin muusikoihin, joita voimme kiittää ikimuistoisista hetkistä.
Keep it goin’, boys and girls, keep
it goin’!
Kersantti Hyyppä
lähes vanhalle tasolleen edesauttoivat asiaa
paljon. Erityisesti muut trumpetistit toimivat
erinomaisina opettajina. Kun näihin loistaviin
tyyppeihin pääsi tutustumaan, tämä alkoi tuntua pikkuhiljaa omalta paikalta. Viime keikastakin oli aikaa vaivaiset kolme vuotta, joten jokainen yleisön edessä soittaminen tuntuu
juhlahetkeltä, Hyyppä kertoo tyytyväisenä.

Teksti: Korpraali Kauppinen Antti
Kuva: Korpraali Kurkinen Antti

Nuurtamollekin viimeisiin palveluskuukausiin
sisältyi paljon positiivisia onnistumisia muun
muassa Kynttilä- ja Cinema-konserttien solistina.
– Soittokuntaan siirtyminen on laajentanut näkemystäni armeijasta. Vaikka moni tuttu on
käynyt palveluksensa soittokunnassa, en silti
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Taas tetsaamaan!
Ennen juhannuslomia Varusmiessoittokunnan
piti hoitaa yksi metsäkeikka. Soittimina toimivat vanhat kunnon rynnäkkökiväärit, soittoosastojen sijaan puhuttiin komppaniasta ja
joukkueista, ja konserttiareenana toimi – kas
kummaa – Hälvälän harjoitusalue. Maisemat
olivat viimeisimmästä maastoharjoituksesta
hieman muuttuneet; lumen, kylmän ja pimeän
tilalla olivat maa, lämpö ja valo.
Jääkäriharjoitusta odotettiin innolla, mutta
myös pelolla. Kasarmielämään tottuneet sotilassoittajat ja teknikot joutuivat palauttamaan
mieleensä peruskoulutuskaudella opitut sotilastaidot.
- Sotilaan arkeen oli mukava palata pitkästä aikaa, totesi jääkäri Ville Valutie.
Ohjelmaan kuului jo ennestään tuttujen kevyen
konekiväärin ja kevyen kertasingon käsittelyä,
uutena asiana harjoiteltiin komppanian hyökkäys. Viimeisenä aamuna herättiinkin sianpieremän aikaa ja suunnattiin kohti Hennalan varuskuntaa, jonka komppaniamme valtasi.
Jääkäriharjoituksen komppanianpäällikkönä
toimineen ylikersantti Sami Suomalaisen mielestä harjoitus oli erittäin onnistunut.
- Vaikka varusmiessoittokuntalaisten sotilaskoulutus on vähäinen, hyvällä yhteishengellä
ja korkealla motivaatiolla on mahdollista paikata se, mikä taistelutaidoissa mahdollisesti on
puutteellista.
Jääkäriharjoitukseen saatiin täydennystä myös
edellisten saapumiserien soittokuntalaisista.
1 /11 -saapumiserän reservin vänrikki Jussi
Hirvonen ja reservin korpraali Ville Alaranta
olivat molemmat innoissaan kolmen päivää
kestäneestä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssista.
- Kun kerrankin tarjotaan mahdollisuus päästä
kertaamaan omia taitoja varusmiesten kanssa,
niin miksi jättää tilaisuus käyttämättä, Hirvonen
toteaa.
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- Harjoituksen yhteydessä oli mahdollisuus tutustua uusiin varusmiehiin sekä tavata vanhoja
inttikavereita ja verestää muistoja, Alaranta
täydentää.
Teksti: Korpraali Kauppinen Antti
Kuvat: Korpraali Kurkinen Antti
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