PIIPARI
Puheenjohtajan puheenvuoro

Hyvät Piiparin lukijat

Räntää sataa, mutta päivät ovat
selvästi pidentyneet, on tultu
ulos kaamoksesta. Kevät tuo tullessaan aivan mahtavan sotilassoittokuntien konserttitarjonnan,
johon kehotan kaikkia tutustumaan osoitteessa www.konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi.
Kalenteriin tutustuttuani, haluan
kiittää kaikkia sotilassoittokuntien kapellimestareita, konserttien ideoinneista. Konserttikalenterin perusteella on yleisön
lupa odottaa hienoja hetkiä monipuolisen, varsin värikään
musiikkitarjonnan parissa.
Suomalaisen puhallinmusiikin
ja erityisesti sotilasmusiikin kannalta, haluan nostaa esille puolustusvoimien ylikapellimestarin
musiikkieverstiluutnantti Elias
Seppälän jäähyväiskonsertin
21.5. Finlandia-talossa. Konsertissa kuullaan suurten säveltäjien
musiikkia Kaartin soittokunnasta
ja Lapin sotilassoittokunnasta
kootun suuren sinfonisen puhallinorkesterin, kuoron ja solistien
esittämänä ja Elias Seppälän johtamana. Tämän konsertin uskon
olevan hieno päätös Elias Seppälän yli 30-vuotiselle kapelli-

mestariuralle. Toivon hartaasti,
että Eliaksen työn tulokset puhallinmusiikin ja sotilasmusiikin
kehittäjänä näkyvät maassamme
myös tulevaisuudessa.
Myös kiltasoittokunta, Päämajan soittokunta esiintyy kevään aikana useassa konsertissa.
Sotilasmusiikkikonsertissa Astoria-salissa soittokunta esittää
Jean Sibeliuksen musiikkia säveltäjämestarin juhlavuoden kunniaksi. Konsertin ohjelmassa
kuullaan myös harvemmin, jos
koskaan puhallinorkesterilla esitettyjä Sibeliuksen teoksia. Päämajan soittokunta esiintyy myöhemmin keväällä erityisesti sotiemme veteraaneille Ostrobotnialla sekä kansallisena veteraanipäivänä Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Lisätietoja löydät Karelia-puhallinorkesterin
Internet-sivuilta www.kareliaorkesteri.fi.
Sain alkuvuodesta sähköpostia, jossa liitteenä oli valokuva 70-luvulta. Saatteena oli teksti
”ketkä kuvassa olevat henkilöt
on, missä ja minä vuonna”. No
kuvassahan olivat soitto-oppilaat
Seppälä ja Koistinen Vierumäen
urheiluopistolla kesällä 1974 valmistautumassa lähtemään nuori-

son suosimalle tanssipaikalle
Vierumäellä. On ilokseni selvinnyt, että Facebookissa on ryhmä
entisiä soitto-oppilaita, jotka jakavat tuntojaan ja muistojaan
oppilasajoiltaan ja sen jälkeenkin.
Sotilasmusiikkikilta ja erityisesti
Piipari-lehden toimitus seuraa
kirjoittelua mielellään ja on tarvittaessa yhteydessä kirjoittajiin.
Arkisempana asiana tuon
esille sotilasmusiikkikilta ry:n
vuosikokouksen, johon kehotan
kiltalaisia mahdollisuuksiensa
mukaan osallistumaan. Killan
hallitus on päätynyt koittaa onneaan valitsemalla vuosikokouspäiväksi arkipäivän 26.3. Tämä
siksi koska aiempiin sunnuntaikokouksiin on osanotto ollut
vähäistä. Tervetuloa vuosikokoukseen.
Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille hyvää kevättä sotilasmusiikin parissa ja päätän kirjoitukseni pieneen sitaattiin.
”Älä koskaan katso pasunisteihin; siitä he vain innostuvat ”
Richard Strauss
Sotilasmusiikkikillan
puheenjohtaja
Heino Koistinen
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Sotilasmusiikkikillan
vuosikokous

Sotilasmusiikkikillan vuosikokous pidetään torstaina
26.3.2015 klo 17.00 Music Finlandin tiloissa Helsingin Kampissa. Kokoontuminen Kampin
Huipun Annankatu 34 B puoleisen ulko-oven edessä klo
16.50. Tämän jälkeen tulijoita
pyydetään soittamaan numeroon 050 3674703 (Kari Laitinen).
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset vuosikokousasiat sekä muut Killan hallitukselle kirjallisesti 19.3.2015
mennessä ilmoitetut asiat.
Lisätietoja voi tiedustella Sotilasmusiikkikillan puheenjohtajalta sähköpostitse osoitteesta
heino.koistinen@elisanet.fi
tai puhelimitse numerosta 0408495562

Nimityksiä
sotilasmusiikkialalla

Ylikapellimestari ja Kaartin soittokunnan päällikkö vaihtuvat
Kaartin soittokunnan päällikkö
musiikkimajuri Jyrki Koskinen on
nimitetty seuraavaksi puolustusvoimien ylikapellimestariksi. Hän
aloittaa työnsä 1.6.2015 musiikkieverstiluutnantti Elias Seppälän jäädessä eläkkeelle.
Koskisen seuraajana Kaartin
soittokunnan uutena päällikkönä
aloittaa samalla päivämäärällä Laivaston soittokunnan kapellimestari
musiikkikomentajakapteeni PasiHeikki Mikkola.
Lisää näistä sotilasmusiikkialan
ylimmistä viranhaltijoista seuraavassa Piiparissa.

Myönnetyt
Sotilasmusiikkiristit

Sotilasmusiikkiristi on myönnetty
syksyn 2014 hakukierroksella
seuraaville henkilöille:
muskapt Jarkko AaltonenSMUSK
ylil Jyrki Kuusirati LAPSK
ylik Mikko Silander LAPSK
Lisäksi Sotilasmusiikkiristi on
myönnetty Rovaniemen Sotilaskotiyhdistykselle
Sotilasmusiikkikilta onnittelee
kaikkia ristin saajia.

Sotilassoittokuntien kevään ja kesän 2015 konserttikalenteri
on jälleen ilmestynyt. Kalenteriin on koottu maamme viiden
uusmuotoisen ammattisoittokunnan ja Puolustusvoimien
varusmiessoittokunnasta kevätkauden konsertit. Lisäksi kalenterissa on julkaistu kesän vartioparaatien ja MIL-Espa
-konserttien aikataulut sekä MILJazz -konserttipaikkakunnat
ja -päivämäärät.
Konserttikalenteria jaetaan sotilassoittokuntien konserttien yhteydessä ja se on julkaistu myös sähköisessä muodossa
osoitteessa http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/fi.
Viime vuoden lopulla ilmestynyt Ruotuväen sotilasmusiikkiliite sekä ajankohtaista tietoa sotilassoittokuntien
toiminnasta löytyy puolustusvoimien internet-sivuilta osoitteesta www.puolustusvoimat.fi/sotilasmusiikki.

Sotilasmusiikkikilta ry
c/o Heino Koistinen
Tiilirinteenkuja 5 A 2
05830 Hyvinkää
heino.koistinen@
elisanet.fi
puh. 040 8495562
Sotilasmusiikkikilta on
Maanpuolustuskiltojen
liiton ja Kaartin
Jääkärirykmentin killan
jäsenyhdistys
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Sotilasmusiikkikillan
hallitus 2014
Heino Koistinen (pj)
Hannu Sievänen (siht)
Kari Laitinen (vpj)
Jouko Koski (talous)
Veijo Jalava
Kauko Karjalainen
Martti Metsäketo
Eeva Rautamaa
Tuula Salo
Rainer Voutilainen

Sotilasmusiikkikillan
tiedotuslehti Piipari
Ilmestyy neljä kertaa
vuodessa

Päätoimittaja
Kari Laitinen
(juttu- ja kuva-aineisto)
Purjetie 6 as 390
00960 Helsinki
puh. 050 3674703
kari.laitinen@helsinki.fi

Toimitusneuvosto
Kauko Karjalainen,
Heino Koistinen,
Kari Laitinen

Osoitteenmuutokset
Jouko Koski
jouko.koski@netti.fi
puh. 040 571 2931

ISSN 1239-7288
Painopaikka: Redfina
Oy, Espoo

Marjo Riihimäki työskentelee sotilasmusiikkiorganisaatiossa näköalapaikalla. Kuva: Aku Siukosaari.

Sotilasmusiikkialan intendentti
6.8.2014 aloitti Pääesikunnan
viestintäosastolla työnsä sotilasmusiikkialan uusi intendentti
Marjo Riihimäki. Marjo on järjestyksessä neljäs nykymuotoisen,
vuonna 2008 perustetun toimen
haltija.
Intendentin tehtävään vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto,
molempien kotimaisten kielten
taito ja Suomen kansalaisuus. Lisäksi eduksi luetaan mm. kulttuurihallinnon ja musiikkielämän
tuntemus sekä englannin kielen
hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Intendentin työ on monipuolista
antaen hyvän mahdollisuuden
vaikuttaa ja tuoda esille sotilassoittokuntien monipuolista osaamista ja ohjelmistoa sekä Suomessa, että kansainvälisesti.
Sotilasmusiikkialan intendentti työskentelee erikoissuunnittelijana ylikapellimestarin alaisuudessa, ja osallistuu aktiivisesti
alan kehittämiseen mm. sotilasmusiikkialan johtoryhmätyös-

kentelyn kautta. Työ koostuu
monien erilaisten asioiden käytännön tason koordinoinnista,
läheisessä yhteistyössä soittokuntien päälliköiden ja kapellimestarien kanssa. Työtehtäviin kuuluvat puolustusvoimien musiikkitoiminnan, tapahtumien ja festivaalien suunnittelu, koordinointi
ja kehittäminen. Lisäksi hän
osallistuu alan kansainvälisiin tapahtumiin ja vierailuihin. Käy-

tännön vastuualueinaan ovat
esim. mediasuhteet, markkinointi, uusien toimintamallien toimeenpano ja koordinointi, sekä
sotilasmusiikin monipuolisen
näkyvyyden ja kuuluvuuden kehittäminen niin Puolustusvoimien sisäisesti, kuin myös toimialan ulkopuolella.
Tuula Salo

Marjo Riihimäki (s. 1980 Iisalmessa)
Koulutus: Musiikin maisteri ja filosofian maisteri
Kotipaikka: Helsinki
Oma instrumentti: klarinetti, Sibelius Akatemiassa pääaineena puhallinorkesterin johto
Aiemmat työt: kapellimestari ja kuoronjohtaja Tampereen Musiikkiakatemiassa, musiikin lehtori Pälkäneen yhteiskoulu ja lukio
Parasta omassa työssä: työn monipuolisuus
Harrastukset: aktiivinen puhallinmusiikin edistäjä,
Finnish Wind Professionals perustajajäsen ja kapellimestari, mukana erilaisessa toiminnassa, mm. puhallinleireillä sekä valtakunnallisissa puhallintapahtumissa
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Soitto-oppilaat somessa

Internet ja sosiaalinen media
ovat viime vuosina muuttaneet
merkittävästi tapaa kommunikoida ja käsitellä tietoa. Ihmisten
välinen kanssakäyminen on siirtynyt entistä enemmän verkkoon
ja synnyttänyt siellä uusia sosiaalisen median ryhmiä yhteisten
kiinnostusten kohteiden ympärille. Myös entiset soitto-oppilaat
ovat löytäneet sosiaalisen median
yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen
tavan kommunikoida nopeasti ja
reaaliaikaisesti.
Pari vuotta sitten Facebookiin perustettu Muistan kerran
kun nuorena soitto-oppilaana… -ryhmä kokoaa yhteen entisiä soitto-oppilaita ympäri Suomea. Ryhmä on tarkoitettu kaikille entisille soitto-oppilaille ja
heidän kanssaan tiiviisti elämää
eläneille henkilöille. Kyseessä on
suljettu Facebook-ryhmä, joten
sen sisältöä pääsevät lukemaan ja
päivittämään vain ryhmän jäsenet. Tällä hetkellä (22.2.2015)
ryhmään kuuluu kaikkiaan 148
jäsentä.
Facebook-ryhmässä törmätään vanhoihin tuttuihin ja tutustutaan uusiin. Keskustelu käy
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vilkkaana ja on usein huumorilla
maustettu. Yleisimmät keskustelunaiheet liittyvät johonkin yhdessä koettuun tapahtumaan tai
sattumukseen, jota halutaan
muistella, sekä valokuviin ja niissä esiintyvien henkilöiden tunnistamiseen. Heti jonkun lait-

taessa sivustolle valokuvan tai
lyhyen muistelon omilta soittooppilasajoiltaan, on sitä pian jo
moni kommentoimassa ja tykkäämässä.
Ryhmän suosio ja vilkas keskustelu kertovat, että tarvetta
tällaiselle foorumille on. Monelle

neiltä entisiltä soitto-oppilailta.
Myöhempien soitto-oppilassukupolvien tarinoita ei saatu keruussa juuri lainkaan. Sosiaalinen
media voisi olla apuna tämän
aukon täydentämiseksi.
Facebookin soitto-oppilasryhmän tapaisella mikrotason
muistitiedon keräämisellä on yllättävän suuri vaikutus perinteen
säilymiseen ja sitä kautta tietoisuuden lisäämiseen. Facebookin
etuja ovat aineistojen esittämisen
nopeus ja helppous, mikä antaa
mahdollisuuden spontaaniinkin
keskusteluun ja tiedon siirtoon.
Scripta manent - kirjoitettu
tieto säilyy, sanoi Gaius Titus jo
2000-vuotta sitten. Facebook ei
ole kuitenkaan tehty tiedon pitkäaikaissäilytystä ja arkistointia
varten, joten siihen on mietittävä
muita vaihtoehtoja.
Julkaistuja kuvia ja kirjoituksia
on käytetty tekijöiden luvalla.
Kari Laitinen
nuorelle soitto-oppilasaika oli
ikimuistoinen kokemus ja kurssitovereiden kesken syntynyt yhteishenki on säilynyt aikuisikään
asti. Ryhmä on osoittanut, että
yhteishenkeä voi ylläpitää myös
virtuaalisesti. Moni vuosia katkoksissa ollut yhteys on solmittu
uudelleen Facebookin kautta.
Perinnekeruu siirtyy verkkoon
Sotilasmusiikkikilta järjesti vuonna 2008 Suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa perinnekeruuprojektin, jonka tarkoituksena oli saada talteen entisten soitto-oppilaiden muistoja ja kertomuksia omilta soitto-oppilasajoiltaan. Keruuprojekti tuottikin
melko runsaasti aineistoa ennen
sotia ja pian sen jälkeen synty-
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Mies sivuston takana
Jussi Mankinen (s, 1971 Vaala)
aloitti Sotilasmusiikkikoulun Hämeen Rykmentissä elokuun 3.
1987. Kurssi 38 oli ensimmäinen
Lahdessa kokonaan suoritettu
soitto-oppilaskurssi ja sen aloitti
kolmisenkummentä oppilasta,
joista osa karsiutui ajan saatossa
osa pois.
Soitto-oppilasajan jälkeen
Mankinen työskenteli Karjalan
sotilassoittokunnassa ja nykyään
hän toimii kuljetuspäällikkönä
Rannikkoprikaatissa Upinniemessä.
Muistan kerran kun nuorena
soitto-oppilaana…
Lause on erään vanhan soitto-oppilaan lanseeraama. Hän
tarinoi usein ja aloitti aina tuolla
lauseella. Silloin me nuoremmat
osasimme rauhoittua kuuntelemaan.
Soitto-oppilaiden taustat sekä
kiinnekohta musiikkiin ennen
sotilasmusiikkikoulua oli jokaisella omanlaisensa. Osa oli soittanut nuorisopuhallinorkestereissa tai vastaavissa ja osalla ei
juurikaan ollut kokemusta orkesterisoitosta. Pääosin toki kaikilla
oli puhallinorkesteritausta.
Sotilasmusiikkikoulun aikana
meistä kaikista kasvoi samantyyppisiä, tosin itse ajattelevia
nuoria soittajia. Kaikilla oli kuitenkin vahvana tunne että sotilasmusiikki sekä maanpuolustus
ovat tärkeää. Tähän toki vaikutti
ajaltaan pitkä ja sisäoppilaitosmainen koulutus. Vahvat persoonat opettajina ja esimiehinä
vaikuttivat asiaan sekä vanhemmat sotilasmuusikot. Kaikista
meistä ei kuitenkaan tullut sitten
lopussa ammattimuusikoita siviiliin tai sotaväkeen. Voisin kui6 ● Piipari 1/2015

tenkin väittää,
että meillä kaikilla on aina sisimmässään
paikka sotilasmusiikille ja
erityisesti sille
omalle sotilasmuusikolle, joka koki nuoruuttaan toisten
samanhenkisten persoonien
kanssa useita
vuosia.
Some-ajatus
heräsi talvella
2012–13, kun
muistelin jälleen vanhoja
aikoja. Aika on
Jussi Mankinen Sveitsissä marsalkka Mannerheimin muistosin kullannut
tomerkin luona. Kuva Jussi Mankisen valokuvaarkisto.
monta muistoa,
koota perinnetietoa sotilasmutta osa on vielä
musiikkikulttuurista kokonaikirkkaana mielessä. Näitä tarisuudessaan. Kuvia ja tarinoita on
noita päässäni pyöritellessä, pääjo nyt runsaasti. Tästä voivat
tin perustaa Facebook-ryhmän,
ammentaa tietoa ja tarinoita
että voitaisiin kerätä yhteen tarinoitamme ja kuviamme sekä saa- kaikki, jotka tekevät tutkimusta
sotilasmusiikista tai sitten vain
da vanhoja soittajia tapaamaan
lueskella sekä pitää siten yhteykvähintään tässä ryhmässä.
siä vanhoihin ystäviin. Kaikki,
Alkuun ryhmä eli, voisin sajotka ovat eläneet tässä kulttuunoa jopa että hiljaiseloa, mutta
rissa ja talossa ovat jollain tavalla
viimevuosi oli jo suurta kasvun
veljiä keskenään. Meitä yhdistää
aikaa. Kaikkien sotilassoittajien
pitkäaikainen perinne ja rakkaus
kurssijuhlassa Lahden Hennalasmusiikkiin, tarkemmin sanottuna
sa oli runsaasti vanhoja sotilassotilasmusiikkiin.
soittajia ja se osaltaan kokosi
Mielestäni ei voi katsoa tulemyös tälle foorumille runsaasti
vaisuuteen,
jos ei ymmärrä menjäseniä. Tämän ryhmän kautta
neisyyttään.
on viritelty muutakin toimintaa,
kuten kurssitapaamisia. Meidän
Jussi Mankinen
kurssi tapaa ensi syksynä toistamiseen toisensa, nyt vuorostaan
Lappeenrannassa. Ensimmäinen
tapaaminen n 10 vuotta koulun
jälkeen oli Lahdessa.
Sivusto on oiva tapa kerätä ja

Hennalan poikien postailua menneiltä ajoilta

Kuvitellaanpa että Facebook olisi ollut olemassa jo 1920- ja 30-luvuilla. Silloin
olisi jälkipolville saattanut säilyä seuraavan kaltaisia viestejä muun muassa
näiden Tampereen rykmentin soitto-oppilaiden elämästä ja arjesta.

Päivitykset rekonstruoinut ja koostanut
Kari Laitinen
Lähteet:
Arvo Forsbergin ja Johannes Vornasen
soitto-oppilasmuistoja (SKS Kansanrunousarkisto)
Bruno Hyttinen: Liian varhain sotilaaksi.
Helsinki 1989.
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Poimintoja sotilassoittokuntien kevään ja
kesän konserttikalenterista
5.3. Laivaston soittokunta
Merivoimien kirkkokonsertti
Mikaelinkirkko, Turku
5.3. Rakuunasoittokunta
Iltamusiikki, Lemin kirkko

6.3. Laivaston soittokunta
Merivoimien kirkkokonsertti
Lakeuden Risti, Seinäjoki

9.3. Ilmavoimien big band
Sibeliustalon15-vuotisjuhlakonsertti, Lahti

13.3. Rakuunasoittokunta
Talvisodan päättymisen 75-vuotismuistotilaisuus
Uukuniemen kirkko
13.3. Rakuunasoittokunta
Talvisodan päättymisen muistokonsertti, Joensuun kirkko
24.3. Kaartin soittokunta
Töölö II, Temppeliaukion kirkko,
Helsinki
24.3. Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta
Kynttiläkonsertti
Heinolan kirkko

24.3. Lapin sotilassoittokunta
MILharmony
Rovaniemen kirkko
24.3. Rakuunasoittokunta
Suuri taistelu
Kulttuuritalo virta, Imatra

25.3. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
Kynttiläkonsertti, Lammin kirkko
25.3. Lapin sotilassoittokunta
MILharmony, Kemijärven kirkko
25.3. Rakuunasoittokunta
Suuri taistelu
Savonlinnasali, Savonlinna
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26.3. Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta
Kynttiläkonsertti
Tampereen vanha kirkko

8.5. Ilmavoimien big band
Aalto II: Soul Fever
A-Sali, Jyväskylä

27.3. Laivaston soittokunta
Viva Latvija!, Sigyn-sali, Turku

8.5. Rakuunasoittokunta
Ruusu Äidille
Konserttitalo Mikaeli, Mikkeli

26.3. Lapin sotilassoittokunta
MILharmony, Kemin kirkko

8.5. Kaartin soittokunta
Äideille!
Verkatehdas, Hämeenlinna

1.4. Lapin sotilassoittokunta
Mars!
Kaukametsän sali, Kajaani

9.5. Kaartin soittokunta
Äideille! Finlandia-talo, Helsinki

10.4. Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta
Finlandiakonserttikiertue
Pitäjän kirkko, Mikkeli

11.4. Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta
Finlandiakonserttikiertue
Aleksanterin kirkko, Tampere
13.4. Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta
Finlandiakonserttikiertue
Hyvinkään kirkko
14.4. Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta
Finlandiakonserttikiertue
Ristin kirkko, Lahti

16.4. Laivaston soittokunta
Nuori puhallus
Sigyn-sali, Turku
1.5. Rakuunasoittokunta
Vappukonsertti
Lappeenranta-sali

5.5. Lapin sotilassoittokunta ja
Helsingin poliisisoittokunta
Symphonic Safety, Rovaniemi
6.5. Lapin sotilassoittokunta ja
Helsingin poliisisoittokunta
Symphonic Safety
Madetojan sali, Oulu

19.5. Ilmavoimien big band
Ilmailusta ammatti
Satakunnan lennosto, Pirkkala
21.5. Ilmavoimien big band
Ilmailusta ammatti,
Tikkakoski
21.5. Kaartin soittokunta &
Lapin sotilassoittokunta
Grande Finale
Finlandia-talo, Helsinki

23.&24.5. Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta
Sweden International Tattoo
2015, Malmö Arena, Ruotsi

28.5. Laivaston soittokunta
Turun puhallinmusiikkijuhlat,
Turun pääkirjaston sisäpiha
4.6. Lapin sotilassoittokunta
Lippujuhlapäivä, Oulu

10.6. Lapin sotilassoittokunta
Kevyesti keskellä päivää
Lordin aukio, Rovaniemi
26.6. Ilmavoimien big band
Soul Fever, Imatra

8. & 10.7. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
Tangomarkkinat, Seinäjoki

