
Hyvät Piiparin lukijat
Räntää sataa, mutta päivät ovat
selvästi pidentyneet, on tultu
ulos kaamoksesta. Kevät tuo tul-
lessaan aivan mahtavan sotilas-
soittokuntien konserttitarjonnan,
johon kehotan kaikkia tutustu-
maan osoitteessa www.konsertti-
kalenteri.puolustusvoimat.fi.
Kalenteriin tutustuttuani, haluan
kiittää kaikkia sotilassoittokun-
tien kapellimestareita, konsert-
tien ideoinneista. Konserttika-
lenterin perusteella on yleisön
lupa odottaa hienoja hetkiä mo-
nipuolisen, varsin värikään
musiikkitarjonnan parissa.

Suomalaisen puhallinmusiikin
ja erityisesti sotilasmusiikin kan-
nalta, haluan nostaa esille puo-
lustusvoimien ylikapellimestarin
musiikkieverstiluutnantti Elias
Seppälän jäähyväiskonsertin
21.5. Finlandia-talossa. Konser-
tissa kuullaan suurten säveltäjien
musiikkia Kaartin soittokunnasta
ja Lapin sotilassoittokunnasta
kootun suuren sinfonisen puhal-
linorkesterin, kuoron ja solistien
esittämänä ja Elias Seppälän joh-
tamana. Tämän konsertin uskon
olevan hieno päätös Elias Sep-
pälän yli 30-vuotiselle kapelli-

mestariuralle. Toivon hartaasti,
että Eliaksen työn tulokset pu-
hallinmusiikin ja sotilasmusiikin
kehittäjänä näkyvät maassamme
myös tulevaisuudessa.

Myös kiltasoittokunta, Pää-
majan soittokunta esiintyy ke-
vään aikana useassa konsertissa.
Sotilasmusiikkikonsertissa Asto-
ria-salissa soittokunta esittää
Jean Sibeliuksen musiikkia sävel-
täjämestarin juhlavuoden kun-
niaksi. Konsertin ohjelmassa
kuullaan myös harvemmin, jos
koskaan puhallinorkesterilla esi-
tettyjä Sibeliuksen teoksia. Pää-
majan soittokunta esiintyy myö-
hemmin keväällä erityisesti so-
tiemme veteraaneille Ostrobot-
nialla sekä kansallisena veteraa-
nipäivänä Helsingin kaupungin-
talon juhlasalissa. Lisätietoja löy-
dät Karelia-puhallinorkesterin
Internet-sivuilta www.kareliaor-
kesteri.fi.

Sain alkuvuodesta sähkö-
postia, jossa liitteenä oli valoku-
va 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 val-
mistautumassa lähtemään nuori-

son suosimalle tanssipaikalle
Vierumäellä. On ilokseni selvin-
nyt, että Facebookissa on ryhmä
entisiä soitto-oppilaita, jotka ja-
kavat tuntojaan ja muistojaan
oppilasajoiltaan ja sen jälkeenkin.
Sotilasmusiikkikilta ja erityisesti
Piipari-lehden toimitus seuraa
kirjoittelua mielellään ja on tar-
vittaessa yhteydessä kirjoittajiin.

Arkisempana asiana tuon
esille sotilasmusiikkikilta ry:n
vuosikokouksen, johon kehotan
kiltalaisia mahdollisuuksiensa
mukaan osallistumaan. Killan
hallitus on päätynyt koittaa on-
neaan valitsemalla vuosikokous-
päiväksi arkipäivän 26.3. Tämä
siksi koska aiempiin sunnuntai-
kokouksiin on osanotto ollut
vähäistä. Tervetuloa vuosiko-
koukseen.

Näillä sanoilla haluan toivot-
taa kaikille hyvää kevättä sotilas-
musiikin parissa ja päätän kirjoi-
tukseni pieneen sitaattiin.
”Älä koskaan katso pasunistei-
hin; siitä he vain innostuvat ”
Richard Strauss
Sotilasmusiikkikillan
puheenjohtaja
Heino Koistinen

PIIPARI

Puheenjohtajan puheenvuoro
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Sotilasmusiikkikillan vuosiko-
kous pidetään torstaina
26.3.2015 klo 17.00 Music Fin-
landin tiloissa Helsingin Kam-
pissa. Kokoontuminen Kampin
Huipun Annankatu 34 B puolei-
sen ulko-oven edessä klo
16.50. Tämän jälkeen tulijoita
pyydetään soittamaan nume-
roon 050 3674703 (Kari Laiti-
nen).

Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset vuosikokous-
asiat sekä muut Killan hallituk-
selle kirjallisesti 19.3.2015
mennessä ilmoitetut asiat.

Lisätietoja voi tiedustella So-
tilasmusiikkikillan puheenjohta-
jalta sähköpostitse osoitteesta
heino.koistinen@elisanet.fi
tai puhelimitse numerosta 040-
8495562
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Sotilasmusiikkiristi on myönnetty
syksyn 2014 hakukierroksella
seuraaville henkilöille:
muskapt Jarkko AaltonenSMUSK
ylil Jyrki Kuusirati LAPSK
ylik Mikko Silander LAPSK
Lisäksi Sotilasmusiikkiristi on
myönnetty Rovaniemen Sotilas-
kotiyhdistykselle
Sotilasmusiikkikilta onnittelee
kaikkia ristin saajia.

Myönnetyt
Sotilasmusiikkiristit

Sotilasmusiikkikilta ryc/o Heino KoistinenTiilirinteenkuja 5 A 205830 Hyvinkääheino.koistinen@elisanet.fipuh. 040 8495562
Sotilasmusiikkikilta onMaanpuolustuskiltojenliiton ja KaartinJääkärirykmentin killanjäsenyhdistys

Sotilasmusiikkikillanhallitus 2014Heino Koistinen (pj)Hannu Sievänen (siht)Kari Laitinen (vpj)Jouko Koski (talous)Veijo JalavaKauko KarjalainenMartti MetsäketoEeva RautamaaTuula SaloRainer Voutilainen
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PäätoimittajaKari Laitinen(juttu- ja kuva-aineisto)Purjetie 6 as 39000960 Helsinkipuh. 050 3674703kari.laitinen@helsinki.fi
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Ylikapellimestari ja Kaartin soitto-
kunnan päällikkö vaihtuvat

Kaartin soittokunnan päällikkö
musiikkimajuri Jyrki Koskinen on
nimitetty seuraavaksi puolustus-
voimien ylikapellimestariksi. Hän
aloittaa työnsä 1.6.2015 musiikkie-
verstiluutnantti Elias Seppälän jää-
dessä eläkkeelle.

Koskisen seuraajana Kaartin
soittokunnan uutena päällikkönä
aloittaa samalla päivämäärällä Lai-
vaston soittokunnan kapellimestari
musiikkikomentajakapteeni Pasi-
Heikki Mikkola.

Lisää näistä sotilasmusiikkialan
ylimmistä viranhaltijoista seuraa-
vassa Piiparissa.

Nimityksiä
sotilasmusiikkialallaSotilasmusiikkikillan

vuosikokous

Sotilassoittokuntien kevään ja kesän 2015 konserttikalenteri
on jälleen ilmestynyt. Kalenteriin on koottu maamme viiden
uusmuotoisen ammattisoittokunnan ja Puolustusvoimien
varusmiessoittokunnasta kevätkauden konsertit. Lisäksi ka-
lenterissa on julkaistu kesän vartioparaatien ja MIL-Espa
-konserttien aikataulut sekä MILJazz -konserttipaikkakunnat
ja -päivämäärät.

Konserttikalenteria jaetaan sotilassoittokuntien konsert-
tien yhteydessä ja se on julkaistu myös sähköisessä muodossa
osoitteessa http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/fi.

Viime vuoden lopulla ilmestynyt Ruotuväen sotilas-
musiikkiliite sekä ajankohtaista tietoa sotilassoittokuntien
toiminnasta löytyy puolustusvoimien internet-sivuilta osoit-
teesta www.puolustusvoimat.fi/sotilasmusiikki.



6.8.2014 aloitti Pääesikunnan
viestintäosastolla työnsä sotilas-
musiikkialan uusi intendentti
Marjo Riihimäki. Marjo on jär-
jestyksessä neljäs nykymuotoisen,
vuonna 2008 perustetun toimen
haltija.

Intendentin tehtävään vaadi-
taan ylempi korkeakoulututkinto,
molempien kotimaisten kielten
taito ja Suomen kansalaisuus. Li-
säksi eduksi luetaan mm. kult-
tuurihallinnon ja musiikkielämän
tuntemus sekä englannin kielen
hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Intendentin työ on monipuolista
antaen hyvän mahdollisuuden
vaikuttaa ja tuoda esille sotilas-
soittokuntien monipuolista osaa-
mista ja ohjelmistoa sekä Suo-
messa, että kansainvälisesti.

Sotilasmusiikkialan intendent-
ti työskentelee erikoissuunnitteli-
jana ylikapellimestarin alaisuu-
dessa, ja osallistuu aktiivisesti
alan kehittämiseen mm. sotilas-
musiikkialan johtoryhmätyös-

kentelyn kautta. Työ koostuu
monien erilaisten asioiden käy-
tännön tason koordinoinnista,
läheisessä yhteistyössä soittokun-
tien päälliköiden ja kapellimesta-
rien kanssa. Työtehtäviin kuulu-
vat puolustusvoimien musiikki-
toiminnan, tapahtumien ja festi-
vaalien suunnittelu, koordinointi
ja kehittäminen. Lisäksi hän
osallistuu alan kansainvälisiin ta-
pahtumiin ja vierailuihin. Käy-

tännön vastuualueinaan ovat
esim. mediasuhteet, markkinoin-
ti, uusien toimintamallien toi-
meenpano ja koordinointi, sekä
sotilasmusiikin monipuolisen
näkyvyyden ja kuuluvuuden ke-
hittäminen niin Puolustusvoi-
mien sisäisesti, kuin myös toi-
mialan ulkopuolella.

Tuula Salo
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Marjo Riihimäki (s. 1980 Iisalmessa)
Koulutus: Musiikin maisteri ja filosofian maisteri
Kotipaikka: Helsinki
Oma instrumentti: klarinetti, Sibelius Akatemiassa pääaineena pu-
hallinorkesterin johto
Aiemmat työt: kapellimestari ja kuoronjohtaja Tampereen Musiik-
kiakatemiassa, musiikin lehtori Pälkäneen yhteiskoulu ja lukio
Parasta omassa työssä: työn monipuolisuus
Harrastukset: aktiivinen puhallinmusiikin edistäjä,
Finnish Wind Professionals perustajajäsen ja kapellimestari, muka-
na erilaisessa toiminnassa, mm. puhallinleireillä sekä valtakunnalli-
sissa puhallintapahtumissa

Marjo Riihimäki työskentelee sotilasmusiikkiorganisaatiossa näköalapaikalla. Kuva: Aku Siukosaari.

Sotilasmusiikkialan intendentti



Internet ja sosiaalinen media
ovat viime vuosina muuttaneet
merkittävästi tapaa kommunikoi-
da ja käsitellä tietoa. Ihmisten
välinen kanssakäyminen on siir-
tynyt entistä enemmän verkkoon
ja synnyttänyt siellä uusia sosiaa-
lisen median ryhmiä yhteisten
kiinnostusten kohteiden ympä-
rille. Myös entiset soitto-oppilaat
ovat löytäneet sosiaalisen median
yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen
tavan kommunikoida nopeasti ja
reaaliaikaisesti.

Pari vuotta sitten Faceboo-
kiin perustettu Muistan kerran
kun nuorena soitto-oppilaa-
na… -ryhmä kokoaa yhteen en-
tisiä soitto-oppilaita ympäri Suo-
mea. Ryhmä on tarkoitettu kai-
kille entisille soitto-oppilaille ja
heidän kanssaan tiiviisti elämää
eläneille henkilöille. Kyseessä on
suljettu Facebook-ryhmä, joten
sen sisältöä pääsevät lukemaan ja
päivittämään vain ryhmän jäse-
net. Tällä hetkellä (22.2.2015)
ryhmään kuuluu kaikkiaan 148
jäsentä.

Facebook-ryhmässä törmä-
tään vanhoihin tuttuihin ja tutus-
tutaan uusiin. Keskustelu käy

vilkkaana ja on usein huumorilla
maustettu. Yleisimmät keskuste-
lunaiheet liittyvät johonkin yh-
dessä koettuun tapahtumaan tai
sattumukseen, jota halutaan
muistella, sekä valokuviin ja niis-
sä esiintyvien henkilöiden tun-
nistamiseen. Heti jonkun lait-

taessa sivustolle valokuvan tai
lyhyen muistelon omilta soitto-
oppilasajoiltaan, on sitä pian jo
moni kommentoimassa ja tyk-
käämässä.

Ryhmän suosio ja vilkas kes-
kustelu kertovat, että tarvetta
tällaiselle foorumille on. Monelle

Soitto-oppilaat somessa
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nuorelle soitto-oppilasaika oli
ikimuistoinen kokemus ja kurssi-
tovereiden kesken syntynyt yh-
teishenki on säilynyt aikuisikään
asti. Ryhmä on osoittanut, että
yhteishenkeä voi ylläpitää myös
virtuaalisesti. Moni vuosia kat-
koksissa ollut yhteys on solmittu
uudelleen Facebookin kautta.
Perinnekeruu siirtyy verkkoon
Sotilasmusiikkikilta järjesti vuon-
na 2008 Suomalaisen kirjallisuu-
den seuran kanssa perinneke-
ruuprojektin, jonka tarkoitukse-
na oli saada talteen entisten soit-
to-oppilaiden muistoja ja kerto-
muksia omilta soitto-oppilas-
ajoiltaan. Keruuprojekti tuottikin
melko runsaasti aineistoa ennen
sotia ja pian sen jälkeen synty-

neiltä entisiltä soitto-oppilailta.
Myöhempien soitto-oppilassu-
kupolvien tarinoita ei saatu ke-
ruussa juuri lainkaan. Sosiaalinen
media voisi olla apuna tämän
aukon täydentämiseksi.

Facebookin soitto-oppilas-
ryhmän tapaisella mikrotason
muistitiedon keräämisellä on yl-
lättävän suuri vaikutus perinteen
säilymiseen ja sitä kautta tietoi-
suuden 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 pit-
käaikaissäilytystä ja arkistointia
varten, joten siihen on mietittävä
muita vaihtoehtoja.

Julkaistuja kuvia ja kirjoituksia
on käytetty tekijöiden luvalla.
Kari Laitinen
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Jussi Mankinen (s, 1971 Vaala)
aloitti Sotilasmusiikkikoulun Hä-
meen 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 Upinnie-
messä.
Muistan kerran kun nuorena
soitto-oppilaana…

Lause on erään vanhan soit-
to-oppilaan lanseeraama. Hän
tarinoi usein ja aloitti aina tuolla
lauseella. Silloin me nuoremmat
osasimme rauhoittua kuuntele-
maan.

Soitto-oppilaiden taustat sekä
kiinnekohta musiikkiin ennen
sotilasmusiikkikoulua oli jokai-
sella omanlaisensa. Osa oli soit-
tanut nuorisopuhallinorkeste-
reissa tai vastaavissa ja osalla ei
juurikaan ollut kokemusta orkes-
terisoitosta. Pääosin toki kaikilla
oli puhallinorkesteritausta.

Sotilasmusiikkikoulun aikana
meistä kaikista kasvoi saman-
tyyppisiä, tosin itse ajattelevia
nuoria soittajia. Kaikilla oli kui-
tenkin vahvana tunne että soti-
lasmusiikki sekä maanpuolustus
ovat tärkeää. Tähän toki vaikutti
ajaltaan pitkä ja sisäoppilaitos-
mainen koulutus. Vahvat per-
soonat opettajina ja esimiehinä
vaikuttivat asiaan sekä vanhem-
mat sotilasmuusikot. Kaikista
meistä ei kuitenkaan tullut sitten
lopussa ammattimuusikoita sivii-
liin tai sotaväkeen. Voisin kui-

tenkin väittää,
että meillä kai-
killa on aina si-
simmässään
paikka sotilas-
musiikille ja
erityisesti sille
omalle sotilas-
muusikolle, jo-
ka koki nuo-
ruuttaan toisten
samanhenkis-
ten persoonien
kanssa useita
vuosia.

Some-ajatus
heräsi talvella
2012–13, kun
muistelin jäl-
leen vanhoja
aikoja. Aika on
tosin kullannut
monta muistoa,
mutta osa on vielä
kirkkaana mielessä. Näitä tari-
noita päässäni pyöritellessä, pää-
tin perustaa Facebook-ryhmän,
että voitaisiin kerätä yhteen tari-
noitamme ja kuviamme sekä saa-
da vanhoja soittajia tapaamaan
vähintään tässä ryhmässä.

Alkuun ryhmä eli, voisin sa-
noa jopa että hiljaiseloa, mutta
viimevuosi oli jo suurta kasvun
aikaa. Kaikkien sotilassoittajien
kurssijuhlassa Lahden Hennalas-
sa oli runsaasti vanhoja sotilas-
soittajia ja se osaltaan kokosi
myös tälle foorumille runsaasti
jäseniä. Tämän ryhmän kautta
on viritelty muutakin toimintaa,
kuten kurssitapaamisia. Meidän
kurssi tapaa ensi syksynä toista-
miseen toisensa, nyt vuorostaan
Lappeenrannassa. Ensimmäinen
tapaaminen n 10 vuotta koulun
jälkeen oli Lahdessa.

Sivusto on oiva tapa kerätä ja

koota perinnetietoa sotilas-
musiikkikulttuurista kokonai-
suudessaan. Kuvia ja tarinoita on
jo nyt runsaasti. Tästä voivat
ammentaa tietoa ja tarinoita
kaikki, jotka tekevät tutkimusta
sotilasmusiikista tai sitten vain
lueskella sekä pitää siten yhteyk-
siä vanhoihin ystäviin. Kaikki,
jotka ovat eläneet tässä kulttuu-
rissa ja talossa ovat jollain tavalla
veljiä keskenään. Meitä yhdistää
pitkäaikainen perinne ja rakkaus
musiikkiin, tarkemmin sanottuna
sotilasmusiikkiin.

Mielestäni ei voi katsoa tule-
vaisuuteen, jos ei ymmärrä men-
neisyyttään.
Jussi Mankinen

Mies sivuston takana
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Jussi Mankinen Sveitsissä marsalkka Mannerheimin muis-tomerkin luona. Kuva Jussi Mankisen valokuvaarkisto.
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Hennalan poikien postailua menneiltä ajoilta
Kuvitellaanpa että Facebook olisi ollut olemassa jo 1920- ja 30-luvuilla. Silloinolisi jälkipolville saattanut säilyä seuraavan kaltaisia viestejä muun muassanäiden Tampereen rykmentin soitto-oppilaiden elämästä ja arjesta.

Päivitykset rekonstruoinut ja koostanut 
Kari Laitinen
Lähteet:
Arvo Forsbergin ja Johannes Vornasen
soitto-oppilasmuistoja (SKS Kansanru-
nousarkisto)
Bruno Hyttinen: Liian varhain sotilaaksi.
Helsinki 1989.
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Poimintoja sotilassoittokuntien kevään jakesän konserttikalenterista
5.3. Laivaston soittokuntaMerivoimien kirkkokonserttiMikaelinkirkko, Turku
5.3. RakuunasoittokuntaIltamusiikki, Lemin kirkko
6.3. Laivaston soittokuntaMerivoimien kirkkokonserttiLakeuden Risti, Seinäjoki
9.3. Ilmavoimien big bandSibeliustalon15-vuotisjuhlakon-sertti, Lahti
13.3. RakuunasoittokuntaTalvisodan päättymisen 75-vuo-tismuistotilaisuusUukuniemen kirkko
13.3. RakuunasoittokuntaTalvisodan päättymisen muisto-konsertti, Joensuun kirkko
24.3. Kaartin soittokuntaTöölö II, Temppeliaukion kirkko,Helsinki
24.3. PuolustusvoimienvarusmiessoittokuntaKynttiläkonserttiHeinolan kirkko
24.3. Lapin sotilassoittokuntaMILharmonyRovaniemen kirkko
24.3. RakuunasoittokuntaSuuri taisteluKulttuuritalo virta, Imatra
25.3. Puolustusvoimien varus-miessoittokuntaKynttiläkonsertti, Lammin kirkko
25.3. Lapin sotilassoittokuntaMILharmony, Kemijärven kirkko
25.3. RakuunasoittokuntaSuuri taisteluSavonlinnasali, Savonlinna

26.3. PuolustusvoimienvarusmiessoittokuntaKynttiläkonserttiTampereen vanha kirkko
26.3. Lapin sotilassoittokuntaMILharmony, Kemin kirkko
27.3. Laivaston soittokuntaViva Latvija!, Sigyn-sali, Turku
1.4. Lapin sotilassoittokuntaMars!Kaukametsän sali, Kajaani
10.4. PuolustusvoimienvarusmiessoittokuntaFinlandiakonserttikiertuePitäjän kirkko, Mikkeli
11.4. PuolustusvoimienvarusmiessoittokuntaFinlandiakonserttikiertueAleksanterin kirkko, Tampere
13.4. PuolustusvoimienvarusmiessoittokuntaFinlandiakonserttikiertueHyvinkään kirkko
14.4. PuolustusvoimienvarusmiessoittokuntaFinlandiakonserttikiertueRistin kirkko, Lahti
16.4. Laivaston soittokuntaNuori puhallusSigyn-sali, Turku
1.5. RakuunasoittokuntaVappukonserttiLappeenranta-sali
5.5. Lapin sotilassoittokunta jaHelsingin poliisisoittokuntaSymphonic Safety, Rovaniemi
6.5. Lapin sotilassoittokunta jaHelsingin poliisisoittokuntaSymphonic SafetyMadetojan sali, Oulu

8.5. Ilmavoimien big bandAalto II: Soul FeverA-Sali, Jyväskylä
8.5. Kaartin soittokuntaÄideille!Verkatehdas, Hämeenlinna
8.5. RakuunasoittokuntaRuusu ÄidilleKonserttitalo Mikaeli, Mikkeli
9.5. Kaartin soittokuntaÄideille! Finlandia-talo, Helsinki
19.5. Ilmavoimien big bandIlmailusta ammattiSatakunnan lennosto, Pirkkala
21.5. Ilmavoimien big bandIlmailusta ammatti,Tikkakoski
21.5. Kaartin soittokunta &Lapin sotilassoittokuntaGrande FinaleFinlandia-talo, Helsinki
23.&24.5. PuolustusvoimienvarusmiessoittokuntaSweden International Tattoo2015, Malmö Arena, Ruotsi
28.5. Laivaston soittokuntaTurun puhallinmusiikkijuhlat,Turun pääkirjaston sisäpiha
4.6. Lapin sotilassoittokuntaLippujuhlapäivä, Oulu
10.6. Lapin sotilassoittokuntaKevyesti keskellä päivääLordin aukio, Rovaniemi
26.6. Ilmavoimien big bandSoul Fever, Imatra
8. & 10.7. Puolustusvoimien va-rusmiessoittokuntaTangomarkkinat, Seinäjoki




