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TIIVISTELMÄ 

Musiil<l<ia vanhoilta ja uusilta laitumilta 

Kristiina Ilmonen 2014 

Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia. 

MuTri-tohtorikoulu. Kansanmusiikin aineryhmä. 

Taiteellinen tohtorintutkinto 

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 23 

Tämä kirjallinen työ on osa taiteellista musiikin tohtorin tutkintoani Sibelius -Akatemiassa. Tutkin 

toni koostui erilaisten opintojen lisäksi viidestä konsertista sekä soitinkehitysprojektista. MHsiik

kia vanhoilta ja uusilta laitumilta viittaa paimen musiikkiin, joka oli tutkintoni keskeinen aineisto ja 

inspiraation lähteeni. Sävelsin ja esitin viidessä konsertissa uutta musiikkia kansanomaisille pu 

haltimille, jotka ovat olleet paimenten pääasiallisia soittimia. Konserteissa soivat muiden muassa 

mäntyhuilu, erilaiset pitkähuilut, puusarvet, luikut ja lirut. Käytin musiikissa myös lyömäsoittimia 

ja omaa ääntäni . 

Tavoitteeni tässä tutkintoprojektissa on ollut altistaa itseni paimenmusiikille mahdollisimman mo 

nin eri tavoin: kuuntelemalla, soittamalla, arkistoihin ja aikalaisteksteihin tutustumalla, soittimia 

tutkimalla, paimenmusiikkia nuotintama]la ja sitä opettamalla. Olen perehtynyt paimenmusiikin 

muunteluelementteihin ja sävelmien historiallisiin tyylipiirteisiin. Enemmän kuin paimenmusiikin 

elvyttäminen tai paimensoittimien tutkiminen minua on kuitenkin kiinnostanut paimensoittajana 

oleminen, sikäli kuin se liittyy muusikon suhteeseen soittimeensa, musiikkiin ja itseensä. Olen halun 

nut nähdä, millaista musiikkia tämä prosessi minussa tuottaa . 

:Nluita keskeisiä tutkintoni aihepiirejä ovat olleet muuntelu ja improvisaatio, ilmaisu ja läsnäolo, 

yksinsoitto sekä itseni haastaminen muusikkona. Tutkintoon kuului myös soitinkehityshanke 

Museosoittimesta tyiivalineeksz; jossa yhdessä soitinrakentajan kanssa kehitimme uudenlaisen mäntyhui 

lumallin. 

Olen tutkinnon myötä muuttunut muusikkona. Muinaissuomalaisesta, arkaaisesta musiikista on 

tullut entistä rakkaampaa ja läheisempää. Paimenrnusiikkiin sukeltaminen avasi minulle uusia väy

liä improvisaatioon, muusikkouteen ja ilmaisuun. Tässä kirjallisessa työssä esittelen jatkotutkintoni 

keskeisiä teemoja ja taiteellisen tutkimuksen menetelmiäni. Dokurnentoin tutkinnon tekemisen 

vaiheita, kerron oivalluksistani ja arvioin paimenmusiikin ja koko prosessin vaikutuksia omaan 

muusikkouteeni. 

Avainsanat: paim emnHsiikki, paimmsoittimet, vanhakantaiset puhaltimet, i111pro11isaatio, 11111,mtelu, kansa1111m

siikkz; taiteellinen tHtkimus 
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JOHDANTO 

1 All~usanat 
• • • 

Laitumella kuuluvat menneisyysja trylf:ypaiva; 

ihminen ;a elain, 

paimenen ilot;a surut. 

Puut soivat, 

paimen truhittaa, 

susi kulkee kuusikossa.1 

• • • • • • • • 

Tämä tekstini kolmannen jatkotutkintokonserttini käsiohjelmasta tiivistää jatkotutkintoprojektini 

olennaisen sisällön. Olen syventynyt paimenten elämään, paim ensoittoihin ja soittimiin. Tavoit

teenani on ollut altistaa itseni paimenmusiikille mahdollisimman monin tavoin ja seurata, millaista 

uutta musiikkia prosessi minussa tuottaa. Enemmän kuin paimenmusiikin elvyttäminen tai pai 

mensoittimien tutkiminen, minua on kiinnostanut paimensoittajana oleminen, sikäli kuin se liitt yy 

muusikon suhteeseen soittimeensa, musiikkiin ja itseensä. 

Paimenmusiikki on liittyn yt karjanhoitoon Suomessakin vielä 1800 -luvun puolivälissä, Karjalassa 

ja varsinkin Suomenlahden toisella puolella Inkerissä aina viime vuosituhannen taitteeseen saakka. 

Paimenen työ kävi vähitellen tarpeettomaksi laitumien aitaamisen myötä. Siihen saakka paimenen 

soitto oli paitsi työtä, myös taidetta. Soitin oli paimenelle työväline. Se oli ase petoja vastaan ja 

keino kommunikoida eläinten ja ihmisten kanssa, mutta myös väline taiteelliseen toim intaan. 

Soittamisella, soittimella ja soittotaidolla on ollut suuri merkit ys paimensoittajalle itselleen , ympä

röivälle yhteisölle ja sen äänimaisemalle. Minulle ei ole aina ollut itsestään selvää se, mikä merkitys 

omalla soittamisellani on itselleni tai muille, mutta koen tässä proses sissa päässeeni hiukan lähem 

mäs paimenen mielentilaa. Urbaanissa äänimaisemassa on vaikeaa hahmottaa oman soittotaiton

sa tai musiikin tekemisensä paikkaa. Musiikkia ja ääntä on kaikkialla, liikaakin. Suhtautumiseni 

omaan soittooni on muuttunut vähitellen, ja arvostan nyt uudella tavalla kykyä ni tuottaa musiikkia 

käsillä olevalla instrumentilla. Tämä uudenlainen hahmottaminen on osaltaan syntynyt jatko-opin 

tojen myötä, paimenmuusikon kenkiin astuttuani. 

Taiteellisen tohtorintutkinnon tekeminen on ollut prosessi, matka, jonka aikana olen muuttunut. 

Olen muuttunut muusikkona, musiikin tekijänä, opettajana ja tutkivana muusikk ona. Tässä tut 

kintoon kuuluvassa kirjallisessa tekstissä, matkakertomuksessa, koetan valottaa prosessin vaiheita, 

haasteita, oivalluksia ja taiteellisen työni näkökulmia. 

Aloitin maisteriopintoni Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla vuonna 1985, ja valmistuin 

sieltä 1996, pitkien ja monipuolisten opintojen jälkeen. Osasto (nykyään aineryhmä) on ollut tut

kivaan muusikkouteen kasvamiseni tärkeä tukikohta. Jo kauan ennen valmistumista aloin opettaa 

osastolla ja työskennellä muusikkona erilaisissa yhtyeissä, produktioissa ja äänilevyillä. Toimiessani 

kansanmusiikin lehtorina ja osaston johtajana Sibelius -Akate miassa vuosina 1997-2006, jouduin 

vähentämään muusikon työtäni. Aika ei yksinkertaisesti riittänyt sekä opettamiseen, hallintoon 

1 Ilmon en 2010a 
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ett ä taite ilijana toimimi see n. J älkik äteen arvio itaessa so ittami sen vähent ämin en oli huo no, mutt a 

välttäm ätö n pä ätös . .Jouduin monek si vuodeksi "tait eelli selle laihdutu skuurill e", ja enn en pitk ää 

koin , että reppuni opett ajana ja taiteilijana alkaa olla tyhjä. Synt yi tarve syve nt yä, keskitt yä omaa n 

taiteelliseen työhön ja siin ä kehitt ymi seen. 

O lin osasto n joht ajana seurannut läheltä taiteellisen tu tkimuk sen kehitt ymi stä Sibelius-A katemi 

assa, ja pidin kansanmu siikin osas to lla saav utett uja tul oksia hyvin ä. Muu siko t näytt ivät löy täneen 

jatko-o pinn oissaa n väylän kehitt yä taite ilijoin a keskitt ymällä joh onkin heille tärkeää n tutkimu sko h

teesee n. Ta iteellisen tutkimuk sen myötä synt ynyt mu siikki ja muut pro sess iin liitt yvät tutkimu stu

lokset o livat kiinn os tavia ja inno stavia, ja tu tkint opro sess i oli selväst i johd atta nut tohto rikokelaa t 

aivan uu siin , yllättäv iin löytöihin . Päät in ryht yä toht oriop iskelijaksi, ja hain jatk o-o pin to-o ikeutta 

ke,-äällä 200 6. O piskeluni alkoi saman vuoden syksyllä. 

O ma m atkani on ollut pitk ä, m onip olvinen ja hedelm ällin en. O n ollut jänni ttäv ää huomata, mi ten 

erilaisia tutkint okonsertit ova t ve rr attun a tava lliseen muu sikont yöhön. Tohto rip rosessi johti ky

seenalaista ma an asioita, pohtim aan ja punnit semaan . Toisaalta tut kimi sen ja reAekto innin tieto ine n 

ja pitk äjänt ein en läsnäol o on ava nnut uu sia näköa loja om aa n ja muid en tekemi see n . Viid en konser

tin kaa ri useamm an vuoden aik ajanalla on epätava lli sen pitk äkesto inen tavo ite luova n muu sikon 

arjessa . Tä mä hieno ja vaat iva kok emu s on väistä mätt ä johd att anut uudenl aisee n , enti stä tutki vam

paa n ja analyytti semp aan ta itee lli see n pro sessiin . 

Jouduin mi ettim ään tarkk aan , mik ä olisi sopi vaa , tarp eeksi paino kasta ja me rkit yksellistä mu siikki a 

ollakseen toht oritutkinn on osa. Pohdin tätä v uonn a 2006 jatkot utkint ose min aa rissa: 

M istå' JJni'.)_;y se jatkotutkinn on statuksen vaatima lisciarvo vmsiikkiin? Onko komertti osa prosessia vai 

pitciisikii sen olla prosessin lopputulosten manijesti,jossa esitelkicin jo 11al1J1iita tutkilllustu/oksiaf 

Pohti essa ni toht oritutkinn on tavoitt eita, m erki tys tä ja konsertti en ase maa prosess issa päädyin pro

fesso ri H eikki La iti sen esit tä mää n näkökulm aan. H alusin konser ttien oleva n eksperim ent aa tio ita, 

oppimi skokemuk sia, tes tialusto ja, epäo nni stumi senkin m ahd olli stav ia kokeita, joissa haas tan itse ni 

eri tavo in sekä alti stan itseni erilai sille ymp äristöille , ain eisroill e, soit tokumpp aneille ja so ittimill e 

jott a pääsisin ehk ä tätä kautta kohti jotain uu tta . 

Ryhd yin t ietoisest i p ro sessiin , jonk a lopputul os ta ei voinut - eik ä kannat ta nut - enn akolta tietää. 

H alusin lähtökohta ises ti väistää minull e muu sikk on a tutumpi a ilm aisun mu oto ja ja pääs tä alueille, 

joita en vielä niin hyvin hallit se . Pää määrän äni oli laajentaa osaa mi stani, ilm a isuani ja m uusikk o u

teni työkaluja. Täs tä pä ätökses tä seur asi tu skallisia hetki ä: itsekritiikki o li julm aa ja keskeneräisyy

de n sietä minen vaikeaa. Siitä kuit enkin seur as i myös oppimi sta, kehitt ymi stä ja uusia o ivalluk sia. 

2 Ilmonen 20066 
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2 J att~otutl~innon tausta ja tavoitteet 

• • • 
O len sikäli tyypillin en Sib elius-A katemi assa koulut ett u kansanmuu sikk o, että olen ur allani päässy t 

kos ketuk siin monenl aisen musiikin , tekemi sen mu odon ja taiteenl ajin kanssa. So itan useita so itti 

mi a, olen opett anut pa ljon ja eriko istunut muun mu assa vapaasee n , kollektii visee n impr ov isaa tioo n 

ja poikkit aiteellisiin esityksiin . O len soitt anut yht yeissä, imp rov isoinut metsässä ja to reilla, tehn yt 

mu siikki a teatt eriin , nykytanss ille ja roiminut studi omuu sikkona. 

To hto ripro sessissani halusin ase ttaa itselleni uud et haasteet. Päädyin kaksijako isee n näkö kulm aan: 

toisaalta halu sin ot taa tut kimuk sen kohteek si tärkeän mu siikilli sen ja hi sto riallisen in spi raa tioni 

pa im ensävelmät , paim ent en mu siikin ja soittim et ja toisaalta kehitt ymi sen muu sikk ona. Ta iteilijana 

halusin kehitt yä erit yises ti ilm aisun , impro viso innin , luom isprosess in hallinn an ja pe rsoo nallisen 

ilm aisuki elen suht ee n . O len aiemmin kokenut oleva ni leim allisesti yht yemuu sikk o. Nyt ase tin 

tavo it tee kseni erit yisest i soo loso itta jana kehitt ymi sen . 

Tä rkein syy p aim enmu siikin ja sen myötä myös muun vanh emm an suom alaisen pe rintee n va litse

mi see n tämän taiteelli sen tutkimuk sen ain eistoksi on ollu t se voim akas elämys, jonk a o len saa nut 

täm än mu siikin kautta. Tutu st uin viiden sävelen maailm aan en simmäi stä kert aa K aust isella Ala

Kä nni -opiston vii siki elisen kantel een kurssilla vu onn a 1983. O lin siih en menn essä ta idemu siikin 

ja roc kmu siikin oh ella soitt anut kan sanmu siikki a paljonki n . E rit yisesti harr ast in pelim annimu 

siikki a. Es iinn yin h arm onin ja huil un soitt ajan a erilaisissa kokoo np anoissa K auh ava lla paikalli sten 

pelima nni en kanssa ja peru stin vähit ellen omi akin yhtye itä . Kuit enkin vasta viiden säve len m aa

ilm aan sukelt amin en sai aikaa n pää töksen amm at in valinn asta ja pyrkimi ses tä Sibelius-Akate mi an 

kansanmu siikin osasto n opiskelijaksi. Muin aissuom alainen , medit atiivin en , vä häsäve linen ja 

pitkäkestoinen t ranssimu siikki lum osi minut . 

Muin aissuom alain en mu siikki viitt aa termin ä pääas iassa perint eesee n , joka oli Suomessa ja K arjalassa 

vallit sevana ennen 1600- luvull a alkanutta vähitt äistä mur rosta suomalais essa mu siikkikultt uuri ssa . 

Samaan histori alliseen kerrost um aan paim enmu siiki n kanssa kuulu vat pienk anteleilla ja jouhik olla 

soitet tu mu siikki , joiku , itkuv irsi sekä runol aulu . T ätä kerros tum aa voitaisiin nimi ttää myös keskiai

kaiseksi mu siikik si. K an sanmuu siko t ja tutkij at käyttävät myös term ejä vanh akanta inen ja arkaainen 

mus iikki . Olen itse päätynyt tässä tekstissä käyttämää n termi ä muin aissuomalainen mu siikki. K aikilla 

nimi tyksillä on omat puu ttee nsa, varsinkin kun täm än "van hemm an perint een" mu siikin ta rkk aa hi s

tor iallista alku kohtaa on vaikea määr itt ää. Perint een hiip umin en on samoin ollut vähittä istä ja tapah

tu nut pitk än ajan kulu essa. Vanh empi ja uud empi perin ne ova t eläneen pitk än aikaa rinn an . Run olau

lun ja run oteksteissä esiint yvän ka nt eleen iäk si ovat tutkij at B eikki Laitisen muk aan arve lleet kaht a 

tai kolm ea vuo situh att a, ja run olaulu säilyi eräill ä alueilla elävänä jopa viim e vuos isadalle saakka .3 

Menetelm äni pereht yä m uin aissuom alaiseen mu siik kiin on o llut tu tkia, analyso ida, so ittaa, esitt ää 

ja opettaa sitä . O len yr ittänyt pääs tä käsiksi sellaisee n p rosess iin , jonk a tul oksena o lisi mui stin va

raisuu tee n verratt avissa oleva muu sikon tila, kyky tu ottaa mahd ollisimm an lähellä (os in km ·iteltu a) 

pe rinn ett ä olevaa mu siikk ia ja saav utt aa tietoisuu s siitä, mill oin mu siikki on tu ossa "perint ee n" 

kent ässä, ja mill oin suunt aan sieltä "uu sille laitumill e" . Tä mä tavo ite on eläm än pitu ine n ja jatkuu 

tut kinn on tekemi sen jälkee n. 

3 Laitine n 2006, 15 
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O len akateemi sesti koulutettu kansanmuu sikk o, ja arki stolähteet ova t kuulune et muu sikont yön 

materiaaliini amm attim aisen toimint ani alusta saakk a. Musiikin luomi sen pro sessini on siis ollu t jo 

v iim eiset 30 vu ott a tutkimuk sellin en . Met odeja on synt ynyt työn myöt ä, ja moni a jo peru sopint o

jen aikana käytt ämi äni työtapoja olen kehitt änyt tässä tutkinn ossa edellee n . A iemm at menetelm ät 

ova t liitt yneet ennen muuta mu siikin käsit yöläist aitoo n ja tekniikk aa n. N yt koen saanee ni lisää 

ulo ttu vuuk sia käsitte elliseen työskent elyyn , taiteelli sten prosess ien tunni stami see n ja laajemp aa n 

analyysiin . P yrin avaam aan käyttämi äni m enetelmi ä tutkinn on keskeisiä teemoja esitt elevässä jak

sossa sekä tutkint okonsertei sta ja soitinkehit yshankk ees ta kerto vissa luvuissa . 

Tut kint o konsertt eja pidin viisi. N e mu odo stavat tämän tutkinn on taiteellisen ytim en . Suunnitt elin , 

sävelsin tai sov itin sekä esitin konsertti en mu siikin . Suunnit telin ja to teutin myös esit ysten visuaa

lisen ylöspanon valaistu sta lukuun o tt am att a. Viim eisessä konserti ssa oli visuaalisena elementtin ä 

muk an a myös o tt ami ani valoku via. 

Tutkint oprose ssin aikana tein paljon muutakin muu sikon työtä: konsertt eja, produk tioita, kiertu eita, 

levyäänit yksiä ja opetu sta. Vaikk a ne eivät kaikki virallise sti kuuluk aan opinn äytt eeseeni , on täm ä tai

teellinen ja pedagog inen työ ollut yht ä lailla osa sam aa taiteellisen tutkimuk sen, kokeilun , syvent ymi

sen, kehitt ymi sen ja reAektoinnin pro sessia. Opinn ot ovat ru okkin eet tait eellista työtä ja työ opint oja. 

A kateemi sen taiteelli sen tutkimuks en lyhyt hi stori a, siitä käynni ssä o leva vilka s kesku ste lu ja vas ta 

synt ym ässä oleva perinn e on ollut omi aan häm ääm ään taiteellisen tutkimuk sen tekijää . O maa tut 

kimuk sen kentt ää ja taiteelli sesta tutkimise sta puhumi sen tapaa ei ole ollut aivan helpp oa hahm o t

taa . Tämä pohdi skelu on ant anut om an leim ansa va rsinkin käsillä olevan kirj allisen työn valmi ste

luun, vaikkakin se on vain pieni osa taiteelli seen tutkinto on liitt yv istä opinn oista. 

O len työn teht yäni vakuuttunut luk emi sen ja kirjoitt ami sen hyöd yistä myös tait eilijan työssä. 

Molemm at kehi ttävät ajattelu a, avaavat uud enl aisia näkökulmi a ja tarjoava t oivalluk sia. O len näistä 

havainn oista kii tollin en . Ilm an tätä tutkint opro sessia en to denn äköisesti o lisi ka ikkea nyt kirj oit ta

m aani os unut hu om aam aan. 

K on sertt ien oh ella tut kinto oni sisält yi soitin kehit yshank e M useosoittimesta (yiivaiineek si, jonka 

tavoitt eena on ollut soitinr akent aja MuT Raun o N iemi sen kanssa kehitt ää nykykansanmuu sikon4 

käyttöön soveltu va puin en tulppakan avahuilu . Soitinhank e laajeni matk an varr ella m yös luon 

nonsävelhuilun eli pitk ähuilun kehit yshankk eeksi. Sen tul oksena on N iemi sen to imesta synt ynyt 

tähän menness ä useit a erilai sia pitkähuilum alleja, joissa soittimen rakenn ett a, sointi a ja materiaalia 

on kehit ett y. Ol en toht oripro sess in aikana tilannut ja o tt anut tutkint okonsert eissa käyttöö n paljon 

muitakin uusi a soittimi a. Soittimista kerron tarkemmin tutkint oko nsertt eja ja soitink ehit yshan

kett a käsittelevissä luvuissa. D okum entoin tutkint opro sess ia o tt am alla va loku via, äänit tä mäll ä ja 

videoim alla esit yksiä sekä kirj o ittam alla prosess in aikana erilaisia tekstejä ja työpäiväki rjaa. Soitin

kehit ysh ankett a on dokument oitu lisäksi piirro sten , kaavio iden ja tauluk oiden av ulla.5 

4 Ny kykan sanm uusi kolla ta rko itan uud en p olven kan sa n musiikin ko ulu te tt ua amm attil a ista . Suo messa kan 

sanmu siikki alkoi 1960 -luvun lopulta uud elleen kiinn ostaa muu sikoita , tu tkijo ita ja yleisöä perin te isen , mui s

t im·araise n kan sanmu siikin jo suur elta osi n kado ttu a talo np o ika iskul t tuurin häv iiim isen myö tä. 1980 -luv ul ta 

lähtien , ka nsanmu siikin akateemi sen ja muun kou lutuk sen tul o ksena on synt ynyt uu si sukup olvi amm at ti 

laiska n sanmuu sikkoja . Nä istä muu sikoi sta suur en osa n osaa min en ei tul e en ää perint ö n ä edellise ltä sukup ol

ve lta , vaa n system aattis en koulutuksen ja arkist o ihin, kirj allisuu tee n ja m uuhun ta llenn ett uun m ate ria aliin 

perehty mi sen kautta. 

5 Ma teriaa li on arkistoitun a Kr isti ina Ilm os en kot iarki stoo n. Luk ija vo i halut essaa n tutu st ua ko nsert t ien 

mus iikk iin tark emm in kot isivu llani: www .kri st iina ilm on en .com. 
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3 Kest~eiset taiteelliset tutt~imust~ohteet 

• • 
Kuv aan tässä jaksossa lyhyes ti taiteellisen pro sess ini tä rkeimpi ä teemoja . N äihin liit tyv iä käsitt eitä 

avaa n tarkemmin seu raav issa luvui ssa, jotka käs itt elevä t tutkint okonsertt eja ja so itink ehit yshanket 

ta. 

l. Paimenten soitto ja soittimet 

Musiikk ia vanhoilta ja mm/ta laitumilta, taiteelli sen tutkimuk seni o tsikk o , viitta a paim enmu siikkiin, 

joka on ollut tässä työssä keskeinen aineistoni ja in spi raa tioni lähd e. Vaikka olen aina ollut käytännön 

muu sikont yöss äni multi -in strum ent alisti, olen soittim elliselta identiteetilt äni enn en muu ta puh al

linsoitt aja ja huili sti . O len etsinyt soitt oni lähtök ohd aksi tutkimu sainei stoa kut en arki stom ateriaalia, 

äänit teitä ja kirjalli suutt a om an soitinr yhmäni näkökulm asta. Suomessa paim enmu siikki pill eineen , 

to rvineen ja sarvineen on rikk ain perinteen laji, jos ta löy tyy puh altimill a soit ettu a materiaa lia. 

E nti saikojen paim en on ta rvinnut soitt otait oa ja soit timi a työss ään: hän on kut sunu t karjan ko

koo n, kark ottanut petoja ja viihd yttän yt itseä än tai kylän väkeä so ittam alla. Suom essa paim enin s

tit uutio ja kyläpaim enl aitos ehtivät Hannu Sah an muk aan hävitä laidunmaid en aitaami sen myötä 

jo enn en kuin kerääj ät ja tutkij at kiinnostuivat paim entraditi oo n liitt yväst ä mu siiki sta . Paim enen 

amm atti olikin Suomes ta kadonnut lähe s kokonaa n 1900 -luvulle tultae ssa .6 

E n pyri tässä tek stissä analyso im aan p aimenmu siikki a hi sto riallisena tai mu siikil1isena ilmi önä. P y

rin sen sijaan avaa m aan sitä, mit en paimenmu siikki on tässä tutkint opro sess issa vaikutt anut om aan 

muu sikkouteeni. 

P rose ssin alkupi steenä onkin ollut k:_ylp_y paimemm1siiki11 p erinteessci. Tarkoituk seni oli tutki a paim en

mu siikkia mahdolli simm an monin tavoin ja siten alti staa muu sikkouteni täm än hi sto ria llisen perin 

tee n vaikutuk selle . E nsimm äisen Paimenen så·veJ -konsert tini myöt ä syv enn yin Suom en , K arjalan ja 

Ink erin paimenmu siikin erit yispiirtei siin soitt ami sen, arki stoää nitt eiden kuunt elun , paim enkult 

tuuri sta kirjoit ettuun m ateriaa liin pereht ymi sen ja paim ensäve lmi en opett ami sen kautt a. 

T ärkeimm ät paim enmu siikin lähteeni ovat oll ee t A. 0 . Väisäse n kentt äm at kaltaa n lnk eristä 1914 

kerääm ät p aimen soit teet7, ink eril äisen paimen en Tepp o Revo n säve lm ät8 ja C. A. Got tlundin ko ti

pit äjästään Juvalta 1815-1 6 keräämät paimen säve lm ät'J_ O len myös saanut käyt töön i Tim o Leisiön 

ja Rauno Niemi sen tul eva n kirj an Suomen kansan så11e/iå, osa 6 nu o ttimateri aalin, jo ka käsitt ää viide s

tä eri arkistosta löytyvä t 240 paimen sävelmää. N äiden lisäksi olen käyttän yt rinn akk aisena ain eis

to na muun mu assa A. 0. Väisäse n teosta Ka11tele-ppuhikkosåvelmiål(1 sek ä eri läht eistä löy tämi äni 

run osäve lmi ä11
, jotk a ku u luvat sam aan muin aissuom alaisen mu siikin perint eesee n. 

6 Saha 1982 , 7 

7 Väisänen 1918 

8 Louhi vuori, Ni emin en 1987 

9 G ottlund 1920/30 

10 Väisänen 1928 

11 Kolehm ainen 19856, Laun is 1930 , Suo men kansan eSä, ·elmät: http :// esave lm at.jyu.fi/ 
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Tutkint a pros ess in ed etes sä pain opist e siirt yi välill ä en emm än oman mu siikin luomi seen ja tutkin 

non muihin keskeisiin teemoihin , kut en imp rovisaatio ja ilm aisu , yksin soitt o, läsnäolo ja so itink e

hi tysproj ektit . Paim enmu siikki pysyi kuitenkin tavalla tai toisella taiteellisen p rosess in keskiössä 

loppuun saakk a. 

E dellä ku vattu painopist een muuto s heijastuu käsillä oleva n tekstin mu odossa : ku vaillessa ni tutkin 

tok onsert teja käsitt elen niit ä kaikki a hiuk an eri näkökulm asta, riippuen ta iteelli sen työn kull oinkin 

ajank ohtaisist a tutkimusk ohtei sta, menetelmi stä ja esiin nousse ista uu sista kysymyksistä. Pyrin 

kuit enkin myös seur aam aan paim ensävelmi en käsittelyäni erilaisissa tait eelli sissa kont eksteissa läpi 

koko pro ses sin ja tek emä än hav aintoj a siitä, miten paim enmu siikki on tullut osa ksi oma a mu siikil 

lista sanava rastoa ni . 

Paime nten soittimi a Suom essa ja Karj alassa tutkinut Timo Leisiö onni st uu monin tavo in haastee l

lises ta tutkimu sain eistos taan hu olim atta löytä mään todi steit a hu omatt ava n laajasta, monimu otoi

sesta ja värikk ääs tä kirjast a kan sanomai sia puhaltimia . Nä iden materiaaleja ja rakenn ett a, aku stisia 

omin aisuuk sia, levinn eisyytt ä, kansanomai sia nimit yksiä, käyttöyhteyksiä ja suht eelli sta ikää ja 

alkup eräyhte yksiä hän kuv aa muun mu assa väitö skirjas saa n Suomen ja K arjalan vanhakan taiset tomi-ja 

pil/isoittim et.1 ~ 

T äm ä paimen soittimi en monin aisuu s ja ni iden so inti vä rien rikk aus on ollut tä rke ä inn oitt ajani 

tutki ntopro jek tissa . 

2. Pairnensoitosta omaan rnusiil~l~iin 

Tavoitte eni on ollut altistaa itseni paim enmu siikill e soitt am alla, kuuntel emalla, luk emalla, nu o 

tint amalla ja soittimi a tutkimall a ja tarkk aill a, mill aista uutt a mu siikki a tämä menetelm ä minu ssa 

tu ot taa. T ämä Heikki Laitisen mu otoilem a menetelm ä on ollu t keskeinen elem entti Sibeliu s-A ka

temi an kansanmusiikin osas ton peda gog iikassa13
, ja se on om an luovan muu sikont yöni tärkeimpi ä 

metodej a. 

Laitinen on ku vaillu t ajatu sta artikkeli ssaa n 'Om a perin ne vieraa na kulttuurin a. 1800 -luvun suo

malainen kansanmu siikki tutkimuk sen koht eena' ja syve ntän yt muun mu assa menetelm än kan 

nalta oleellist a musi soivan tutkij an, tu tkivan muu sikon konseptia vä itö skirj ansa Matkoja musiikkiin 

1800-/uvun Suomessa johdann ossa .14 Laitinen esitt ää tekst issää n jouko n keskeisiä kysy myksiä, jot ka 

ko skevat tutkiv an muu sikon työtä arki sroain eiston tulkit semi sessa: 

12 Leis iö 1983. K s. m yös Leisiö 1976, 1986 ja 2006 . 

13 Ka nsan mu siikk ipedagog iikk a on käs ite, joka on synty nyt 1983 peru stet un Sibe liu s-Aka temi an kansan

mus iiki n osas ton (nyk. ain eryhm ä) piiri ssä. K äsittee llä on m ää rit elt y sitä mu siikkipe dagog iikkaa, jon ka läh

töko ht an a oli osasto n alku vuos in a tuo da vallit sevaa n mu siikin opetta mi sen käytä nt öö n luove mpi , \'apaa m pi, 

mon iulot teisempi ja ko mmuni koiva mpi va iht oe hto. K eske isiä käs ittei tä tässä kansan mu siik kipe dagog iik assa 

ovat olle et luova muu sikkou s, kan sanmu siikki taiteen a ja kansanmuu sikk o taiteilijana, imp rov isaat io peda 

gog isena työ kaluna, käsite m usiso iva tutkij a-tutki ,·a muu sikko sekä hiera rki o iden pur ka m ise n myötä saav u

tetta, ·a di alog isuu s perint eisessä m est ari -k isälli -ase telm assa. 

14 Lai tin en 199 1 ja 2003 
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T/oiko 1J1uusikkoudella tavoittaa kadonneita låhteitii? Voiko vuosisadan alun tutkijoiden e/cim_yksel/istå· 

suhdetta vanhakantaiseen estetiikkaan {ynnyttå·ä musisoimalla? Voiko muusikkona kehittciå. itseään niin 

pitkålle, ettå}ysl:)y sa1J1aistu!Jiaan 111enneen ajan 1111✓uszkon ajatus111aaii1J1aanja !Jiuusikkou!een?15 

Laitisen mukaan kansanmusiikin osaston perustaminen oli alkujaan "etnomusikologinen ekspe 

rimentti tai kokeellinen matka perinteeseen". Osaston ensimmäisenä lehtorina toiminut Laitinen 

kehitti menetelmiä kansanmusiikin omaksumiseen akateemisessa ympäristössä: nyt oli ensimmäi

sen kerran mahdollista opiskella kansanmusiikin maisteriksi Sibelius -Akatemiassa, kuusi vuotta 

kestävässä ammattimuusikkouteen tähtäävässä koulutuksessa. 

Laitinen kuvaa edellä mainitussa artikkelissaan musisoivan tutkijan tai tutkivan muusikon asennet 

ta tiedonhankintamenetelmänä, joka pyrkii historiallisen kansanmusiikin tutkimuksessa vastaa 

maan aineiston puutteellisuuden tai rajallisuuden luomaan haasteeseen. Perinteisten aineistojen 

tutkimisen tapojen rinnalla Laitinen mainitsee kolme tutkijan oman mielikuvituksen käyttöä tai 

käytännön musisointia erityisesti edellyttävää metodia, joita hän pitää mahdollisina ja sopivina tut 

kimusmenetelminä myös muusikolle. Näitä ovat osallistuminen kuvitteellzsiin vuoropuheluihin, kuvit teelliset 

k enttåretket ja musisoiva tutkiJa, tutkiva muusikko.16 

Vaikka en tässä työssäni ole tehnyt kansanmusiikin tutkimusta vaan taiteellista, käytäntölähtöistä 

tutkimusta, ovat kaikki Laitisen kuvailemat metodit olleet läsnä omassa prosessissani. Kuvitteelli

set kenttäretket ovat vieneet arkistoaineiston, aikalaisdokumenttien ja museoesineistön, esimerkiksi 

soittimien luo. Intuitiiviset vuoropuhelut arkistotallenteiden, nuotinnosten ja aikalaiskertomusten 

kuvaamien paimensoittajien kanssa ovat olleet lähtökohtani paimenen elämän keskeisten piirteiden 

ja heidän musiikillisen ilmaisunsa ymmärtämiselle. Tutkiva muusikkous on kaiken edellä kuvatun 

toiminnan lähtökohta ja samalla metodi, joka muuttaa käytännön työksi edellä kuvatut menetel

mät: "Tutkivasta muusikosta, musisoivasta tutkijasta taas tulee kuvitteellisilla ja todellisilla kent 

täretkillään kanssalaulaja", kuten Laitinen muotoilee puhuessaan vuoropuhelun aikaansaamisesta 

eräänä kenttätyön perusongelmana. 17 

Olen tässä taiteellisessa tutkimuksessa koettanut puhaltajana ja kansanmuusikkona porautua entistä 

syvemmälle muinaissuomalaisen musiikin estetiikkaan ja käyttää hyväksi koko sitä aineistoa, mitä 

tästä musiikista on löydettävissä. Tällä tavoin olen pyrkinyt pääsemään mahdollisimman lähelle 

muistinvaraisessa kulttuurissa ja täysin nykyisestä poikkeavassa ääni maisemassa eläneen soittajan 

musiikillista kokemusmaailmaa. 

Laitisen kanssa samaa musisoimalla tutkimisen asennetta edustava Hannu Saha pohtii väitöskir 

jassaan Kansanmusiikin {y_yii ja muuntelu kansanmusiikin muistinvaraisen, muunteluun perustuvan 

kulttuurin olemusta. Hän toteaa, että vaikka muistinvaraiseen kulttuuriin ei kokonaisuutena ole 

paluuta, voi muistinvaraisuus olla edelleen luonteva osa nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Sahan mu

kaan muistinvaraisuuden harjoittaminen voi musiikkikasvatuksen kannalta tapahtua käytännössä 

muun muassa muunteluelementistöjä ja niiden vuorovaikutussuhteita tutkimalla sekä tämän tiedon 

perusteella musisoimalla ja uutta musiikkia luomalla . Hän kiteyttää kansanmusiikin perinnettä 

luovasti uusintavan muusikkouden ja taiteellisen tutkimuksen olemuksen toteamalla tutkimuksensa 

viimeisessä kappaleessa: 'Tärkeää ei ole autenttisuuden pyhyys vaan luovaan toimintaan liittyvien 

lainalaisuuksien kartoittaminen." 18 

15 Laitinen 2003, 9 

16 Laitinen 2003, 333-338 

17 Laitinen 2003, 10 

18 Saha 1996, 348- 349 
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Viimek si mainittu on minulle kans anmusiikin suht een läh ein en ajatu s. Tavoitte enani on ollut 

su lautt aa tutkimu spro sess issa löytynyt ja synt ynyt paimenmu siikki a kos keva tie to ja taito omaa n 

muu sikonp ersoo naani , jotta koko täm ä mat eriaali olisi käytöss äni tehd essä ni om aa mu siikkiani . 

O len pyrkinyt ymm ärt ämää n tutkim aani mu siikki a ja sen tu o tt ami sessa ta rvitt avia elementt ejä, 

jo tta ain eisto muuttui si eläväk si osak si itseäni. Lopuk si olen pyrkin yt ha vainnoim aan käytett yjä 

m enetelmiä ja synt yneit ä tu o toksia suhtee ssa aiemmin tek emääni mu siikkiin. 

3. Improvisaatio ja ilmaisu 

Muusikk ona ja opettaj ana yksi tärkeimpiä työkaluj ani ja ilm aisuni välinei tä on viimei set kol

m ekymm ent ä vuo tta ollut impro visaat io . Ol en tut kinnon puittei ssa pyrkin yt enti stä paremmin 

ti edo stam aan impro visaatioon ja muunt eluun liitt yviä menetelmi ä, elem entt ejä ja rakenteita sekä 

ta rkkail emaan om aa kehit ystäni imp rov isoijana. E ro tan tutkint okonsert eissani neljä eril aista imp 

rov isaatio tyyppi ä: 

Perint een tyylilajissa pysyvä !lluuntelu 

Perint eest ä ponni stava, mutta tyylilajin ulkopu olella tai sen rajalla liikkuva muunt elu 

Enn alta sov ittujen rakent eiden puittei ssa imp rov isoitu materi aali, esimerkik si so intur akent een 

pä älle soitettu soolo 

T äysin vap aa , soli stin en tai kollektii vin en improvisaatio 

Muunt elull a tarkoitan mu siikin elem enttien , esim erkik si melodi an, rytmin, harm oni an tai frasee

rauksen hieno vara ista va riointi a tiet yn esiku van muk aisesti . lmp rov isaa tio lla tarkoitan het kessä 

säveltämi stä, joka vo i olla enemmän tai vähemmän sidottu erilai sin säänn öin . Muunt elukin on 

improvi saa tiot a, mutta käsitt eiden selkeyden vuok si näm ä on syytä tässä yhteydessä ero ttaa to isis

taan. Paim enmu siiki ssa muunt elu on musiikin keskein en elementti , ja paimen on imp rov iso inu t 

eli soitt anut omasta paästii esimerkiksi aamu so iton menne ssää n kokoa maa n kylän karjaa laitum elle 

vietäväk si. Hannu Sah a toteaa muunt elun oleva n mui stinv araisessa mu siikkikult tuuri ssa luonn olli

nen ja erot tam ato n osa musi so inti a, sen ydin ja sydän .19 Kut en aiemmin totes in, o len tässä tutkint o

pros essissa tu tkinut paimen soitteid en muun telun elementt ejä ja koe ttanut omak sua ne osa ksi omaa 

musiikilli sta sanava rastoa ni. 

lmpro visaation harjoitt amin en ja imp rov isaatioiden julkin en es itt äminen on ollu t oman i/111aisu11i 

kehitt ymi sessä ja vap autumis essa keskeinen keino ja työk alu . I Imaisull a tarkoitan muu sikon kykyä 

tulkit a mu siikki a ja käytt ää erilaisia esityksellisiä tehokein oja. Tavo itt een a on ylee nsä luoda kon ta k

ti kuulij aa n, pystyä kommunik oimaan. Toi saa lta ajatt elen, et tä muu sikon on ensisijaises ti saat ava 

yhteys itseensä, oltava läsnä til antee ssa . Kommunik aatio tapahtuu silloin luonn os taan . Ilm aisuun 

liitt yvä t keskeises ti muu sikon keino varat eli se pal et ti, jonk a av ull a hän esit tää mu siikki a. Tavo it

teeni on ollut laajenta a omaa paletti ani ja et siä ilm aisuni äärirajoj a, jott a vo in tunni staa nu o rajat 

ja tehd ä tietoisia päätök siä siit ä, min kä asteista ilm aisua haluan eri kont eksteissa käytt ää. Ilm aisun 

syvyys on riippu vain en läsnä olon taidos ta, ja liitt yy siten myös kesku steluun jlo/,/J -käsitt ees tä. 

4. Läsnäolo, flow ja hiljainen haltioituminen 

Muu sikon ilm aisulli sen potenti aa lin vapautt aja on lasnao/011 taito. E lävä n mu siikin es itys on ajassa, 

hetkess ä tapahtuv aa taidetta, ja musiikki loppuu soitt ajan panne ssa kirjaim ellises ti 'pillit pu ssiin'. 

19 Saha 1996, 15 
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Hetki on ohi peruuttamattomasti. Muusikontyön keskeisimpiä kysymyksiä on, kuinka esiintyjä ky

kenee olemaan läsnä musisoinnin hetkellä. Läsnäolo tarkoittaa, että muusikko on sfrailci musiikissa: 

hän ei esita· tai suorita soittamista tai laulamista, vaan soittaa tai laulaa. Persoona menettää merki

tystään, ja musiikki nousee tärkeimmäksi. Toisaalta läsnä oleminen on havaitsemista, kuulijan, 

tilanteen ja itsensä hahmottamista, ja sitä kautta kykenemistä aitoon kommunikaatioon. 

Jos muusikko on läsnä soitossaan tai laulussaan, hän saattaa parhaimmillaan päästä tilaan, jota 

toisistaan ajallisesti ja maantieteellisesti suhteellisen kaukana olevat tutkijat ovat kuvailleet sanoilla 

fl01v ja hi!;ainen ha!tioituminen20. Unkarilaissyntyinen psykologian professori Mihily Csfkszentmihilyi 

kehitti flow -käsitteen tutkiessaan, millaisissa tilanteissa ihminen nauttii olemassaolostaan ja kokee 

syvää iloa. 21 Flow -tilalle on tyypillistä intensiivinen keskittyminen, virittyneisyys ja tehtävään 

uppoutuminen, jolloin ajan kulku katoaa ja ympäröivä maailma unohtuu. Kaikki tuntuu sujuvan 

kuin itsestään. Flow -tila (myös optimaalinen kokemus tai virtauskokemus) on Csfkszentmihilyin 

mukaan suhteellisen harvinainen, ja siihen pääsemiseksi tilanteen täytyy olla häiriötön ja täyt-

tää monia muita hänen tarkasti määrittelemiään edellytyksiä. Jo kauan ennen Csikszentmihilyin 

tutkimuksia kansanmusiikin tutkija A. 0. Väisänen esitti samankaltaisen ajatuksen karjalaisten 

kanteleensoittajien transsinkaltaisesta uppoutumisesta perinteiseen pitkäkestoiseen, loputtomasti 

muuntelevaan soittoonsa. Hän nimitti tilaa hiljaiseksi haltioitumiseksi. :2 

Tämä tavanomaisesta kokemuksesta poikkeava tila, jossa kaikki tuntuu helpolta ja soitto sujuu 

ikään kuin itsestään, on sen kokeneen muusikon uralla yleensä pysäyttävä, merkityksellinen hetki. 

Hiljaisen haltioitumisen tilaan haluaa päästä uudelleen. Omat kokemukseni flow -hetkestä ovat 

saaneet minut etsimään sinne johtavia, usein vaikeasti hahmotettavissa olevia reittejä. 

5. Yl-!sinsoitto 

Aiemmassa muusikontyössäni olen ollut leimallisesti yhtyesoittaja. Olen musisoinut perinteisissä 

pelimanniyhtyeissä, nykykansanmusiikille tyypillisissä instrumentaatioiltaan vaihtelevissa pien

yhtyeissä, suuremmissa poikkitaiteellisissa kollektiiveissa ja monimuotoisissa projektikohtaisissa 

työryhmissä. Olen toki esiintynyt silloin tällöin myös yksin, mutta en ole aiemmin systemaattisesti 

ja analyyttisesti kehittänyt omaa soolomusisointiani laajemmassa kontekstissa. Säestyksetön yksin

laulu ja -soitto on suomalaisen kansanmusiikin keskeinen piirre, ja se on osaltaan antanut tutkinto

prosessilleni perinteeseen ankkuroivan näkökulman. 

Tutkintoprosessissa lähestyin soolosoiton kehittämisen haastetta valmistelemalla erilaisia tehtäviä, 

joissa pääsin tutkimaan yksin soittamisen olemusta eri näkökulmista. Pitkiä soolojaksoja yhdellä 

soittimella oli konserteissa Laitumella ;a Villit pillit. Puhallinsooloja sovitettuina kappaleisiin esitin 

konserteissa Ylascivelja Paimenet baanalla. Pelkillä puhaltimilla toteutin soolokonsertin Paimenen 

sa·vel. Laitumella -konsertissa soitin soolona myös monia eri soittimia yhtäaikaisesti. Yksinsoiton 

kehittämisen prosessi vaikutti nopeasti muuhun muusikontyöhöni, ja eräät keskeiset kokemukse

ni yksinsoitosta ovat syntyneet tutkinnon ulkopuolisten esiintymisten myötä. Nämä kokemukset 

ovat puolestaan ruokkineet tutkintoprosessia ja antaneet kaikupohjaa kysymysten jatkokäsittelylle 

prosessin aikana. 

20 Kerron Csfkszentmihalyin laajalti yleistyneestä käsitteestä f!01v ja Väisäsen ilmaisusta hiljainen haltioituminen 

enemmän ensimmäistä konserttia käsittelevässä luvussa. 

21 Csfkszentmihalyi 1990/2005. 

22 Väisänen 1943/1990. 
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6. Muusilwn suhde soittimeen, soiltimellisuus ja soitinl~ehitysproj el~til 

K ansanomaisten pilli en soitt ajan elämässä soitin ja sen laatu on keskeisessä roo lissa. O len kuullut 

ihm ett elyä siitä, mik si olen ott anut jatkotutkint oproj ekti ini muk aan soitinr akenn ushankk eita ja 

mik si soitan niin monia eri puhaltimi a. Viuli sti, hanu risti tai kit aristi , jopa kantel eensoittaj a vo i 

os tettu aan soittim ensa olett aa, ett ä sillä pystyy soitt amaa n hal uamansa asteikon kaikki säve let, että 

soitin on virit ett ävissä ja et tä sillä pystyy soitt amaan mont a tunti a päivässä . Jos soitin menee rikki, 

tilall e löytyy to inen, ja soitt im en voi jopa lain ata tois elta soitt ajalta. Vanh akant aisten puhaltimi en 

soitt aja ei tähän helpos ti pysty. 

Pui set kansanom aiset puh altimet ovat yksilöllisiä, ja niid en asteikot ovat erilaisia verrattuna länsi

mai siin , stand ardoituihin soittimiin. Tämä havainto ei ole nega tii vin en: juuri puh altimi en yksilö l

lisyys on se, mik ä minu a nii ssä muu sikkon a viehätt ää . Es imerkik si krom at iikan tu ott amin en on 

kuit enkin ha asteelli sta, sen onni stumin en riippuu muun mua ssa sor mi aukk ojen koosta ja sijo it te

lusta. Muid en soit tajien ja soittimien kanssa yhd essä soitett aessa ta rvitaan siksi useita eri vireisiä 

puh altimi a. K aiki ssa soittimi ssa on omanl aisensa soitt o runtum a, ja soitt aja joutuu yleensä käyt tä

mää n jokaisessa soittime ssaa n eril aista sormitu sta. 

Olen heränn yt kehittäm ään soittimi stoani vasta toimittu ani amm attimuu sikk ona useita vuos ia. 

Soit timi sto ni on monessa suhtee ssa samall a taso lla kuin paim enella satoj a vuosia sit ten: jotku t 

soittim et ova t loistavia, jo tkut toimi vat hu onommin . Soittimeni saneleva t laadull aa n mu siik ille 

reun aeht oja, enk ä ole ollut tähän tilant eeseen tyytyväinen. Ke sti kauan enn en kuin ymm ärsin , et tä 

muu sikon on itse oltava asiassa aktii vinen . Kiit än tä stä havainn osta ni soitinr akent ajamestari Raun o 

N iemi stä. Soit timi stoni haas teisiin olen osaltani pyrkin yt vas taa maa n tässä to htorintutkinn ossa 

to teut ettujen soitinkehit yshankkeid en kautt a. 
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4 Kirjallisen työn tavoite ja ral<enne 

• • • 
Tämän taiteelliseen tohtorintutkintoon liittyvän kirjallisen työn tavoite on raportoida tehtyä tai

teellista tutkimusta ja mahdollisuuksien mukaan käsitellä, pohdiskella ja avata lukijalle läpikä ydyn 

taiteellisen prosessin taustaa, sisältöä, vaiheita, problematiikkaa ja tuloksia. Otan etäisyyttä omaan 

prosessiini ja tekemääni musiikkiin sekä kuvailen prosessissa esiin tulleita keskeisiä teemoja, ongel 

mia ja kehityssuuntia. 

Kerron seuraavassa luvussa taiteellisen tohtorintutkintoni sisällöstä, sen taustoista, teemoista ja 

tavoitteista sekä menetelmistäni taiteellisessa työssä. Käyn läpi kaikki tutkinnon viisi konserttia 

hiukan eri tavoin ja eri näkökulmista, ja tuon niiden yhteydessä esille taiteellisen tutkimukseni 

keskeiset käsitteet ja menetelmät. Pyrin esittelemään taiteellisen tutkimukseni teoreettista, käytän 

nöllistä ja historiallista taustaa sekä omaa suhdettani rntkimusaineistoon. Arvioin ja dokumentoin 

myös prosessin käytännöllistä toteutumista ja omaa taiteellista työskentelyäni. Liitteenä olevista 

käsiohjelmista lukija voi löytää lisää yksityiskohtaista tietoa konserteista. 

Tutkintoprojektini kuudes kokonaisuus on mäntyhuilun kehitysprojekti, josta kerron tarkemmin 

omassa luvussaan. Yhteenvedon koko tutkintoprosessista esitän kirjallisen työn viimeisessä luvussa. 
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KONSERTIT 

5 Ensimmäinen t~onsertti: Paimenen sävel 

• • 
Kamarimusiil<l<isali 24.11.2006, Helsinki 

kuva 1. Paimenen såvel -konsertfrta. Kuvakaappaus videolta. Video Kari Kåciriåinen. 

Johdanto 

Ryhd yin valmi ste lem aa n ensimm äistä jatkotutkint okonserttia heti saa tu ani opint o-o ikeud en 

syksyllä 20 06. H alusin pääs tä nopeas ti työhön kiinni ja saada p rosess in alu lle . Seur att uani muid en 

jatk otu tkint o -opi skelijoid en kokemuk sia tait eellisesta tutkimuk ses ta olin vakuuttunut siitä , et tä 

juuri prosessi, m ahd olli suu s muutok see n , uud en ja etuk äteen tunt ematt om an ää rellä viipymin en , on 

ta iteilij alle toht o riopinnoi ssa keskeisint ä ja tavo ittelemi sen arvoista. Olin päätt änyt kansanmu siikin 

osasto lla tuohon aik aan va llinneen käytänn ön mukai ses ti, että ensimm äisen konsertin on hyvä olla 

jossa in m ää rin läpil eikk aus om as ta muu sikonhi sto rias tani ja sam alla ikkun a tul e,·iin haas teisiin . 

Mietin jälkeenp äin , olisik o ollut v iisaa mpaa odo tt aa konsertin kanssa hiuk an pid emp ää n ja suk eltaa 

syvemm älle uut een materi aaliin ja sen kehitt elyyn. Toi saa lta nyt p rosess i käynni styi het i, ja itse ni 

alti stamin en paim enmu siikille ja muill e tutkinn on keskeisille elem ent eille o li ensimm äisen konser

tin m yötä jo pitk ällä . 

Olin aikaisemmin taiteelli sessa työssä ni mu siso inut paljo n eril aisissa kollektii veissa ja tehn yt 

vapaat a impro visaa tiota, näyttämöt eo ksia ja monitaitei sia kokeelli sia produkti oita. T ätä konse rtti a 

tehd essä tuli tarve pelki stää ja tiivistää, palata lähtöruu tuun sekä keskitt yä rajattuun ilm aisulli see n 

palettiin ja yksink ertai see n muu sikont yöhön. H alusin palata muin aissuom alaisen mu siikin peru s-
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ohjelmi stoo n mutt a samalla tutkia, mit en n äkemykseni vanh akant aisten puh altim ien mu siiki sta 

Suo messa ja K arjalassa voisi vielä syve nt yä, kehit tyä ja herki styä. 

Musiikilli set h aas teeni mu ut tu ivat hiuk an kon sertin valmi stelupro sessin aikan a. Ne suunt autui vat 

vähemmän uud en luomi see n ja enemmän tulkint aa n , sävy jen ja läsnäol on etsimi see n , soittimi en 

hallint aan , om aan kehitt ymi seen in strument alistin a sekä imp rov isaa tioo n . H arjoitu sprosess in 

ede tessä soitto muuttui ark aa isemm aksi, p elki stety mm äksi kuin mit ä olin itse alun pe rin ku vitellut. 

Suunnitt elin ensin ot tava ni muk aan sähköi siä ääni efe ktejä, visuaa lista m ateriaa lia, tausta nauh aa 

ja live-e lektroniikk aa, mu tta ne jäivät poi s, samoin kuin monet muutkin uud emm at vaikut tee t 

esim erkik si imp rov isaat iossa. Ko in, ett ä työtä riitt ää so itta mi sen ja mu siso inni n peru skysymyksissä 

ja laajan materiaalin parissa. 

Pohdin impro visaation mu otoa ja kaarta sekä mu untelu n tyyliä. Miten, kuink a kauas ja mihin suun 

taan etenen perint eisistä melodioista? Miten se va ikutt aa mu siikkiin tai kon ser tin kokonaisuutee n? 

Ke hitin muunt elut aitoa ni pul ssillisessa soitossa. Syvenny in koristeluun : tutkin , mill aisia koruja käytän 

yleensä ja olenk o niihin tyytyväinen . Onk o min ulla m aneereja joita en ole tiedostanut? P uuhuilun 

sointi ja sen vär ittämin en no usi tär keään rooliin , samoin kuin frasee rauk sen pienet muunt elut ja 

sävyt. 

Paimenet ja flow 

E nti saikojen paim en on so ittan ut tarkoituk senmuk aisia, työ hön liitt yv iä soit to ja. H än on herätt ä

nyt emänn ät aamull a koota ksee n kylän karjan laitu melle, soit tanut kut susoiton laum alle nii tyllä tai 

törä ytt äny t metsässä hiuk an kove mp aa p etojen kar kottam iseksi. Paim en ei ole yleensä esiint ynyt 

yleisölle. Syksyisin , kun laidunnu skausi päätettiin kylässä juhl aan, hän saa tt oi so ittaa tanssit to rvel

laa n.23 

Paim enkulttuurin aikana laitumet sijait sivat kau kana kylistä, metsissä, joutoma illa, nii tyillä ja 

josk us saaris sa. Suomessa ta r vittiin vielä 1800- luvull a paim eni a pit ämää n peto ja loito lla ja muut en

kin hu olehtim aan karjasta .24 Paim en saatt o i viipyä laitum ella karjan kan ssa jos ku s pä iviä. E rit yi

sest i hevos paim enill a saatto i olla pitki äkin rup eami a kauk an a ihmi sasutuk ses ta. Muu ta karjaa piti 

kaitsea vain päivisin , mutta hevos paim enelle oli yöpa im enn us vältt äm ätönt ä. Ap una oli pa im en

to rven lisäksi pitk ä pii ska tai ru os ka, jolla saatiin aikaa n pyssyn pauk austa muistu ttava ää ni susien ja 

muid en petojen vara lta. 25 

On selvää, ett ä p aim enet ovat soit taneet myös omaksi hu vikseen pitkin ä päivin ä ja ilto ina laitum el

la. Ajankuluk si, om aksi iloks i so itt elussa on käyte tt y erity isest i huilu soittimi a, kun mu ut so itot ja 

merk ina nnot on hoidet tu kovaää ni semmillä to rvilla ja sa rviso ittimilla. 26 Paim enten ohjelmi stossa 

on ollut omasta paä·sta soito n lisäks i oman aik an sa 'hi tte jä', laulu säve lmi ä ja tanssiso itte ita yhtä hyvin 

kuin itku virr en melodioita tai so til asso itt okunti en säve lmi ä. 

A. 0 . Vä isänen käyt ti ter mi ä omasta pciasta ku vaa maa n pa im ent en impro viso inti a: " l nn oituk sen 

lahjasta puhut aan ain a etevä n run o ilijan , säve ltäjän ta hi maini on es itt ävä n ta iteilijan yhteydessä. 

Se on liitt ynyt myös kansa nt aitajaan , joka ei ole osa nn ut lukea saati kirj oit taa ru nojaa n eikä ole 

23 Väisänen 1914 ja 1918; Ko lehmainen 1985, 11- 13. 

24 Asplund 2006, 126. 

25 Saha 1982, 25. 

26 Lundbe rg 2005 , iv. 
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nuoteista mitään tiennyt, vaan on esittänyt joko muistinvaraista tietoa ja taitoa tahi, kuten kansa 

sattuvasti sanoo, laul aa, soittaa 'oma sta päästään'" .27 Väisänen mainitsee omasta päästä so ittami sen 

myös lyhyessä Teppo Revosta kerto vassa jakso ssa Kalevalaseuran vuosiki,jassa nro 50 ilme stynee ssä 

artikkelissaan '~uistelmia'. Väisänen tapaa tässä Teppo Revon ensimmäistä kertaa: "Kehotin häntä 

soittamaan jonkin 'omasta päästä' -säv elmän, niin kuin lnkerissä sanotaan." 28 Väisänen kirjoitti 

Teppo Revosta myös artikkelissaan 'Omasta pää stä soittaja': "Vaan joka kerta kun hän saapuu ko

tiini, pitäisi olla käyttämätön (parlo grafin ) lieriö varalla ja valmiina, etteivät sävelelli set mielijohteet 

menisi hukkaan. Repo eroaa nim. kaikista tapaamistani inkeril äisistä paimeni sta siinä, että hänellä 

ei ole muistivarastossaan ainoastaan joku harva 'omasta päästä' sävelmä, vaan niitä ilmest yy yhä 

uu sia, tilanteitten ja mielialojen mu kaan." 29 

Paimenen soittaminen itsekseen yksinäisy yde ssä, luonnos sa karjan keskellä ja kaukana mui sta on 

kiehtova ajatus, joka on äkkiä ajatellen kaukana nykypäivän soittajan kokemuksesta yleisön edessä. 

Ajatus paimenesta soittamassa iltahämärässä yksin niityllä voi olla kansanmusiikin tutkijall e myös 

romanttinen mielikuva , nostal gista kaipuuta, paluuta mennee see n maailmaan. Minulle paim enen 

soitt ohetkessä ja omassa nykypäivän konserttitil anteessani on jotain samaa. Olen kokenut itselle 

soittamisen ajatuksen tärkeänä, siitä on tullut minulle yksi taiteellisen työn työka lu. Kun muu sik-

ko 'kääntyy sisäänpäin', syntyy erilaista musiikki a kuin silloin, jos musiikin suuntaa tietoisesti 

yleisöö n, ulospäin. Varsinkin pitkå11 estetiikan10 mu siikissa tämän ko kemuksen saav uttaminen on 

oleellista. Suomal aiset kansanmuu sikot ovat tutkineet tätä erikoista mu sisoinnin tilaa, josta A. 0. 

Väi sänen on vuonna 1943 artikkelissaan 'Laulu ja soitto kansanelämässä' käyt tänyt termiä hiljainen 

haltioituminen: 

Meillii on ehkei monellakin elåi1ryksiii kansan laulajain ja kansansoitta;ain hil;aisesta haltioit1✓1J1lSesta. 

Olen tå!lazsta havainnut momsta kanteleensoittajzsta. Soittajan sormet koskettelevat siivel1lliin JJJukaisesti 

kieliå; mutta hiinen silmiinsii eivåt seuraa tehtäviiå; vaan suuntautuvat haaveksivina epåi11aä"rai".ry_ytee11. 

Eraä·n Suojiirven uko11 soittaessa hainiir(yva:Ssa-pirtissii loputonta "kisavirttå°iin" 11aloti11 sa11gen kaua11 

kuvaa ottaessani ;a ihmetteli11, ettei hån ta!liiin kertaakaan si/miå·a11 rapåyttii1ryt eikå. 1m,1ute11 kii1111ittc11!yt 

valokuvauspuuhaan vahå.ii11kåä11 huomiota. H iin oli vajonnut hiljaisen soittonsa maailmaan. Våhitellen, 

saman sa·ve/miin ;atkue ssa alinomaisin muimte/uin, hiinen vartalonsa alkoi vaipua alas pöytaå vasten, 

silma!uomet painuivat umpeen, ukko soitti kui11 unessa.31 

Hiljai sen haltioitumi sen kaltainen musiikkiin uppoaminen on käsitteenä ainakin osittain limittäi 

nen nykyisin laajalti käytössä olevan flow -tilan käsitteen kanssa. 32 

Koen itse saaneeni parhaat flow -kokemukseni juuri muinaissuomalaisen musiikin ja pitkän es

tetiikan sekä toi saa lta improvi so innin kautta. Toisaalta näitä mu siikin lajeja olen itse harjoitt anut 

eniten, joten tämä lienee luonnollista. Muinaissuomalaises sa, pitkäkestoi sessa ja muumeleva ssa 

musiikissa on kuitenkin jotain erikoista, mikä johdattelee soittajan meditatii v isee n tilaan. T ä llaises

sa tilassa flow tai hiljainen haltioituminen on mahdollista saavuttaa. 

27 Väisänen 1943/ 1990, 43. 

28 Väi sänen 1938a / 1990 , 158. 

29 Väisänen 19386 / 1990, 161. 

30 Pitkii estetiikka on Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston pedagogiikassa käyttöön otettu termi , joka 

kuvaa muinaissuomalaiselle musiikille tyypillistä loputtomasti muuntel evaa, vähäsävelistä ja pitkäk esto ista 

soittoa ja laulua. N ykypäivän "kappale" on ollut vanhemman kerro st uman kansans o ittajille vieras kiisite, 

heille pitkä soitto oli '\ ·ain" musiikki a. 

31 Väisänen 1943/ 1990, 43. 

32 Csfksze ntmihal yi 1990 / 2005. 

20 



Kokemukseni flow -tilasta ovat olleet intensiteetiltään vaihtelevia. Tärkein hiljaisen haltioitumisen 

hetki itselleni tuli tohtoriprosessin alkuvaiheessa, esiintyessäni mäntyhuilulla soolona Tampereen 

Rahvaanmusiikin klubilla. Äkkiä kesken improvisoivan soiton muistan havainneeni, että ei tarvitse 

tehdä itse mitään, soitto sujuu täydellisesti kontrollissa mutta samalla vapaasti. Muistan myös, että 

koin ikään kuin katselevani itseäni ylhäältäpäin ja ihmetteleväni, että osaanko soittaa näinkin. Tuo 

"leijumisen", läsnäolon ja samalla vapauden tunne oli niin voimakas ja poikkeuksellinen, että se jäi 

mieleen ja jätti jälkeensä tarpeen saavuttaa tuo tila uudelleen. 

Ylzsinsoitlo 

Suurin haasteeni konsertin ohjelman kokoamisessa oli musiikin arkaaisuuden33 hyväksyminen ja 

yksin soittamisen saaminen kantamaan kokonaisen konsertin ajan. Tämä haaste oli yllättävä, sillä 

olen aina arvostanut vanhakantaista musiikkia ja pienimuotoisia sooloesityksiä. Tätä konserttia 

valmistellessani koin tämän pelkistämisen kuitenkin vaikeana. Yhtyetyöskentelyyn tottunee-

na erityisesti puhaltimien yksiäänisyys ja tulppakanavahuilujen dynamiikan puute tuntui välillä 

ongelmalliselta. Ohjaajan ja kollegoiden kannustuksen rohkaisemana uskalsin kuitenkin heittäytyä 

"vain" näiden yksiäänisten pillien varaan, etsimään melodian ja rytmin rikkautta ja niihin piilotet

tuja salattuja harmonioita. 

Yhtyesoitossa muilta soittajilta saadaan impulsseja. Niihin vastaaminen eli soittajien välinen 

kommunikaatio vie musiikkia eteenpäin. Erityisesti improvisaatiossa nämä impulssit ja niihin 

reagoimisen kyky ovat oleellisia elementtejä. Nyt toista soittajaa ei ollut. Kuinka saada itsensä yksin 

soittaessa samaan mielentilaan, pidäkkeettömään vuoropuheluun itsen kanssa, haastamaan itse 

itsensä? Tämä ajatus konkretisoitui ensimmäisen konsertin valmistelussa ja pysyi mukana koko 

tohtoriprosessin ajan. 

Ohjelmisto 

Kansanmusiikki yllätti minut työskentelyn aikana jälleen lumovoimallaan. Monet etukäteen kaa

vailemani ulkoiset tehokeinot jäivät pois työskentelyn edetessä ja otin mukaan enemmän perin

teistä ohjelmistoa kuin olin alun perin suunnitellut. Halusin palata itselleni tärkeisiin sävelmiin. 

Otin mukaan joitakin keskeisiä kappaleita, jotka ovat olleet ohjelmistossani jo vuosikymmeniä ja 

vaikuttaneet kansanmusiikilliseen maailmankuvaani oleellisesti. 

Teppo Revon ohjelmistosta valitsin sävelmät Pavoiinin sävel ja Soikkoian marssi. Nämä edustavat 

Revon pitkälle kehittynyttä omaa tyyliä, joka kuitenkin kumpuaa hänen taustastaan inkeriläisenä 

paimenena. Sarvensoittaja Liisa Pessin sävelmä ja Matti Pukosen tuohitorvikappale ovat tyypillistä 

33 Käytän tässä tekstissä arkaaista musiikkia siinä merkityksessä, jota käytetään Sibelius-Akatemian kansan

musiikin osaston pedagogiikassa tarkoittamaan erityisesti muinaissuomalaisen musiikin eli vanhimman 

tunnetun suomalaisen perinteen estetiikkaa ja erottamaan sitä uudemman perinteen estetiikasta, joka alkoi 

Suomessa vallata alaa 1600-luvulta alkaen: siirryttiin runolaulusta, itkuvirsistä, paimensoitteista ja jouhik

ko- ja kantelemusiikista vähitellen säkeistölliseen lauluun, yhtyesoittoon ja pelimannimusiikkiin viuluineen, 

klarinetteineen ja haitareineen. Arkaainen merkitsee siis muinaissuomalaisessa musiikissa muun muassa 

pitkäkestoisuutta, muuntelevuutta, usein yksiäänisyyttä, asteikkojen vähäsävelisyyttä ja sisäänpäin kääntymi 

sen, ei-esittämisen olotilaa. Arkaaisessa musiikissa tärkeäksi nousevat monimutkaisten harmonioiden sijaan 

esimerkiksi äänen väri, mikrotason muutokset musiikissa, fraseeraus ja vähittäiset painopisteen ja jännitteen 

muutokset musiikissa. 

21 



paimenmusiikkia, jonka laaja ssa kirjassa on kuultavissa koko senaika isen kyläyhteisön ään im aisema 

ja lukuisat musiikilliset vaikutteet. Olof Jönssonilta Ruotsista ja Eivind Grovenilta Norjasta opitut 

kappaleet toimivat esimerkkeinä sekä arkaaisesta musiikista naapurimaissa että sikäläisestä puh al

linperint eestä. Ru otsissa ja :Norjassa on säilynyt jälkipolville enemmän sorm iauk ollisten huiluj en 

ja pitkähuilujen oh jelmi stoa kuin meillä Suomessa. Aamusoitto, Halia soitto ja Iltasoitto ovat om ia 

improvisoituja tulkintojani paimenten keskeisestä repertoaarista. 

Soittimisto 

Valitsin konsertin soittimistoon erilaisia kansanomaisia puhaltimia ens isijaisesti niiden toisistaan 

poikkeavien, persoonallisten sointi vär ien ja aste ikk ojen takia. Pyrin myös alleviivaamaan hillitysti 

paimenmusiikin soitinkir joa, vaikka en halunnutkaan konsertista soitin kava lkadia. En ottanut 

mukaan esimerkiksi sarvisoittimia tai pidempiä, puisia paimentorvia. Oma osaam isen i on par

haimmillaan huilusoittimissa, ja ne muodostivat pääosan konsertin soittim istosta. Mukana oli eri 

laisia puisia tulppakanavahuiluja, pitkähuilu ja lehd ykkäso ittimiin kuuluva liru, jonka voi luok itella 

erään laiseksi kansanklarinetiksi. 

Harjoittelin Paimenen siivel-konserttia varten monilla eri puhaltimilla, pääasiassa huiluilla, joiden 

määrää pyrin karsimaan konsertin läh estyessä. Soitin kaikkia sävelmiä useilla eri in strume nt eil-

la. Jätin vielä it se konserttitilanteeseenkin impro visaatio n varaa soitint en valinn an suht een: otin 

yksinkerta isesti kaikki pillini lavalle mukaan, jotta voin reagoida tilanteeseen ja valita hetkeen 

parhaiten sopivan soittimen . Tietyt huilut menevät välillä soitettaessa pahastikin tukkoon, joten 

tämä oli myös käytännön varotoimenpide. Soittoteknisesti olisi ollut helpointa rajata soitt imi sta 

yhteen puhaltimeen. Kuitenkin mitä näennäi sest i yksink er taisemmaksi ja arkaaisemmaksi musiikki 

muuttuu, sitä suuremman roolin saa äänen väri. Suuren osan pillien kiehtovuude sta muodostaa 

juuri sointivärien loput on kirjo. Monien soittimien käyttämisessä huolestutti lähinnä se, tu leeko 

kokonaisuudesta sirp aleinen, jos soit in vaihtuu usein. Tietysti soitt ime sta toiseen vaiht aminen on 

myös työlästä sorm itu sten ja soittotunt uman samall a vaihtu essa. 

Yksi tavoitteeni tässä konsertissa oli tarkkailla, kuinka selviydyn so ittimi en valinnasta konsert 

titilanteessa. Miten vaikuttaa so ittooni se, jos päätänkin syystä raikka toisesta va lita seuraavan 

kappaleeseen aivan toisen soittimen kuin edellisellä kerralla? Tämä oso itt aut ui mielenkiintoiseksi 

asetelmaksi, joka mielestäni edisti vapautumistani so itt ajana ja jota olen hyödyntänyt myös taiteelli

sen tutkintaprosessin edetessä . 

Soitin tässä konsertissa Magnar Storbekkenin rakentamaa pitkähuilua, Oskar Olofssonin Härje 

dalspipaa, Pekka Westerholmin tekemää liru a ja Pentt i Mäkelän rakentamia puuhuiluja. 

Konsertin ohjelma 

Soitin 50 minuutin mittaisen konsertin kappaleet ilman väliaplodeja, koska halu sin luoda rauhal 

lisen, meditatiivisen tunnelman lukui sista soit invaihdoksi sta huolimatta. Korostin tätä ratkaisua 

valaisema lla Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisalin tuomillani jalkalampuilla. Asetu in istumaan 

talonpoikaistuolille salin keskelle, lamppujen valok eilaa n. Vieressäni oli pieni pöytä liin oi neen . 

Soittimet järjestin pöydälle ja latt ialla olevaan koriin. Konsertissa oli akustista ääntä sopivast i 

vahv istava kevyt äänent ois to, ja se toimi pä äsään töi sest i hyvin. Ohjelma olisi to iminut myös ilman 

äänentoistoa, mutta ratkaisu oli kokonaisuuden hu omioon ottaen hyvä: saato in käyttää lirun soitos

sa myös aivan hiljaista dynamiikkaa. 
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1. Aamusoitto omasta päästä (Ilmonen) 

Koko paivä on ollut runoutta. Yii/lä taasen soittaa sirkka kiukaan korvassa. Ja auringon noustessa heräät 

ja!leen säveliin,jotka kuuluvat pirtin akkunan alta. Siellä astelee paimen,;oka tuohitorvellaan "trubittaa" 

emännal hereille, saadakseen karjan kokoon.34 

A. 0. Väisänen kuvaa edellä kohtaamaansa inkeriläistä paimenidylliä. lnkerissä paimenen tärkeä 

tehtävä oli soittaa aamulla talojen emännille paimentorvella merkki, jotta nämä kokoavat karjansa 

ja antavat sen paimenen mukaan vietäväksi päiväksi laitumelle. Suomesta laitumien aitaamisen 

myötä jo kadonnut kyläpaimenlaitos oli Länsi-lnkerissä voimissaan vielä Väisäsen keruumatkan 

aikaan vuonna 1914 ja jonkin aikaa sen jälkeenkin. Jokaisella kylällä oli yhteinen paimen, joka 

huolehti koko kylän karjasta_ is 

lnkerissä lapsuutensa ja nuoruusikänsä paimenena toiminut Teppo Repo kertoo Erkki Ala-Kännil

le aamusoitostaan Tampereen Kansanperinteen laitoksen nauhalla: 

TR: Niin minä soitan aamuheratyksen. Ema·ntiäpitää aina aamusella heraitaäjo kello kaks aamulla. 

Manen kyltin pa·aha·n soittamaan sitte torvella tan11JJiisen sa·velen. (\'aittaa huilulla). Sitjatkaa matkaa 

taas, sitten vähän ajan perästa· taas soittaa ... (soittaa). Sitjoku ema'i1ta' ei heraäkkäa·11 sanotaan, että 

1mkku niin sikeasti ja akkuna oli auki. lvfinä JJJcinen, pistan torven akkunast sisaä'n ja puhallan oikeen 

kovin. Se hyppääpain seinää ihan (kihitysta). Niin. 

AK: Oliko jokaisella paimenella sama aaJJJuherajyssoitto? 

TR: Ei ollut. Kaikel oli eri soitto. Minul oli tainmiinen soitto vaan, etta' se on mun 0111a keksintoni se. Jo

kaisella oli. Ne soitti rumasti ja kaikel tavalla. Ettei niilla· mittaä'n ollut se111mosta aikeen. Mutta minulla 

oli ... (soittaa). ]a ema·nnai hera:r varmasti. ]os ei hera·nnyt ;oku niin sai tietaä' kans liemessä. (Naurua.)36 

Paimentorven eli truban37 sijasta soitin norjalaisen Magnar Storbekkenin rakentamalla g-vireisellä 

pitkähuilulla improvisoidun paimenen aamusoiton. Olen soittanut tämänkaltaisia rubatossa kulke 

via tunnelmoivia improvisaatioita paljon eri soittimilla. Pyrin tässä erityisesti pelkistämään soittoa

ni ja pääsemään rauhalliseen, toteavaan fraseeraukseen. Pitkähuilun valitsin aamusoittoon, omaksi 

paimenen tunnussa·velekseni siksi, että se on yksi läheisimpiä soittimiani laajasta kansanpuhallinko 

koelmastani. Hannu Saha kertoo paimenen aamusoitosta: 

Paimenen aamusoitto oli 11ryos jokaisen paiJJJenen tunnussäve!. Tala' merkinantoa voitiin soittaa paitsi 

aamulla heralessa; !1!JOS illalla kar;aa palautettaessa. Tämä soite on 111_yos !7yvci esimerkki pai111enen viesti

tyksesta· ihmisille; kar;alle olivat omat viestitys-tai kutsuntasoitteensa,;oide11 musiikillisena tum7f.lsosana oli 

elainten aä11ten imitointi. 38 

34 Väisänen 1918/ 1985, 14. 

35 Saha 1982 

36 Saha 1982, 23; KPL/AK 192 

37 Inkerissä tuohella pääll ystetyn sormiaukkoisen torven nimit ys oli venäläisittäin truba. Tpy6a (ven.): 

torvi, trumpetti. 

38 Saha 1982, 24. 
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2. Vil du lwma til Rinden Eivind Grovenilta (Lrad.) 

Jatkoin samalla pitkähuilulla norjal aisen sävelmän Vil du koma til Ri11den (Vi' du koma te Rinden) 

parissa. Kappale on minulle tärkeä o massa kehityksessäni kansanmu siikkipuh altajana: opett elin 

sen m aister iopint ojeni aikana kansanmusiikin osasto n kirja sto n LP-levyltä. Sen myötä t utu stuin 

laajemmin norj alaiseen pitkähuilumu siikkiin, jos ta löy tyy tallennettua reperto aa ria toisin kuin 

meillä Suomessa. 

Norjalainen kansanmu siikin kerääjä E ivind Groven 39 nuotin si kapp aleen H ard ange r-viulun soittaja 

O lav Bergeltä vuo nn a 1919 Telemarkin Raul andi ssa40 ja teki siitä oman version sa yläsäve lhuilull e. 

Nuotinsin itse Grovenin version, ja oma variaationi po ikk eaa jonkin ver ran sekä Grovenin että 

Berge n versioista. Impro visoin kapp aleesee n välio san , jok a on tyylilli sest i vapa a. Muuten noudatin 

melko pitkälle Grovenin versiota kapp aleen melodiasta. Kappale o n 2/ 4 -ta htil ajissa kulk eva /Jal

ling, ja siitä on olemas sa palj on eri viuli stien versioit a paitsi Telemarkissa, myös Norjan länsios issa. 

Groven nuotin si Ber geltä myös laulet un version kappaleesta (norj . slåttestev): 

Vi du koma te Rinden og slå meg ein teig 

Vi df,f slå han retteleg vei og snau 

Vi du raka'n au 

Ja då sko du Jå Rinden når Lars figge dau41 

Vaikka pitkähuilu on so ittimi stossa ni keskeinen in st rumentti, päätin olla soittam atta tässä kon ser

tissa sillä tämän enemp ää, koska olin suunnitellut toisen konsertt ini keskitt yvä n kokon aa n yläsäve l

huiluihin . Kerron näi stä soittimista sik si enemmän toisen konsertin yht eydes sä. 

3. Paimensäveliä .Matti Pulwselta ja mielil<uvilul<sesta (trad., Ilmonen) 

Soitin aluk si Pentti Mäke län rakentamalla pienellä puisella tulppakanavahuilulla kapp aleen Ku 

rrantsus meni Moskovaan, pyrki en muuntelema an perint eisen melodiikan ja ryt miikan tyyliin . Kappa

le on 50 -vuoti aan Matti Puk ose n tu ohitorv ella A. 0. Väis äse lle vuonna 1914 lnk er in keräysm at kal

la soitt ama hilp eä mar ssi. Puk onen oli yksi Väisäsen tärkeimpiä inform antteja, joka soitti Ropsun 

kylässä fonogrammille 20 sävelmää tuohitorvella ja pajupillillä. Väisänen kuvail ee kapp aletta näin: 

39 Eivind Croven 111ed hardingfe!e og sef;ef!f!J'le pågam!e og nye vega1; Heilo 1981. Telemarkin J ,ård alissa synty nyt 

Ei, ·ind Grove n (1901 -1 977 ) soitti sekä H arda nger -viu lua että norjalaista pitk ähuilu a (se ljeA0yte ), ja piti kan

sanmus iikki a musiikillisena äidinkielenään, hu olim att a taidemusiikin säve ltäjän urastaan. Groven vastasi 

Norjan radion kansanmusiikkiohjelmista vuo sin a 1931-1 945 ja te ki o hjelmi a vie lä pitkälle 1970- luvu lle saak

ka. Groven oli myös keske inen va ikuttaj a luota essa Norjan Radi on kan sanmu siikkiarki stoja . 1 Ein tallensi 

noin 2000 kansanmusiikkikappaletta pääasiassa Telemarkista. 

40 Grovenin nu otin no s löytyy Oslon yliop iston t ietokannasta Fe leve rkene, jossa o n m ahd olli sta tehdä 

hakuja sä, ·elm än nimen, esittäjän ta i tall ennu spaika n mu kaa n : http :// app. uio .no/ hf / im v/ feleverk / not e. 

php?id = 0568 

41 " Rind en" o n paikannimi, m ahdo lli sesti maatilan nimi. Tekst issä kysellään, tuletko pellolle töihin le ik

kaamaan heinä ä/ ruohoa, ja josko leikk aisit sen oike in hyvi n ja lyhyeks i. J os vie lä har avo it, saat Rind en in kun 

Larsista aika jättää. H åko n As heim, säh köpost i 16.6 .2014. 
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l\1utta mikci tomi olisikaan inkerzläinen "truba':Jo//ei sillcipuha//ettaisi Jll)'OS 111arssia1 Ohjehmsto 011 vain 

toinen kuin ta/läpuolen SuoJJ1en!ahtea. Ita1mre11J11aakm111issa 011 h_yvin )'leinen J11m'.rsi11tapai11e11 laulu rans

kalaisten Moskovan J11atkasta;.Jotkut soittavat sekä heidän saapumfrensa ettäpaluuma eri sävel111i11ä.42 

Seuraavaksi soitin toi sella Pentti Mäkelän rakentamalla , päästä puh allettavall a mänt yhuilull a improvi

saation, joka oli tyylillisesti vastapari marssille: vapaamittainen, maalaileva ja pul ssiton tunnelmasoitto. 

A. 0. Väisäsen 1914 Ink eri stä kerää mät, Suomalai sen Kirj allisuuden Seur an arki sto im at paim ensä

velm ät on julk aistu likk a Kolehma isen toimitt am ana laitoksena nimell ä Karjasoitto.4.1 Karjasoitto 

ko koe lman mu siikki o n ollut keskeinen tutkimu sm ate riaa lini , jonka pari ssa olen viettä nyt aika a 

jo perusopintojeni aikana. O len ve rrannut puhaltimill a soitett ua materia alia sam an aikakau den 

muiden soittimien , jouhik on ja kanteleen ohje lmi stoo n44 sekä runolauluun ja sove ltanut nii stä o ppi 

maani puhaltimilla so it ta m aani musiikkiin. 

Päät in ottaa kon serttiin muka an yhden perintees een va hvast i nojaavan arkaa isen säve lm än , jo nk a 

myötä pä äsisin harj oitt amaa n per inteiseen tyyliin soitettua, vä häsäve listä mu siikki a pitkäk es toi

sest i muunnellen, sam aa n tapa an kuin olin n ähn yt pi simmi ssä kantele- ja jouh ikk o nu oti nn o ksissa 

tehtävän. Yksi suurimpi a eläm yksiä muinai ssuo m alaisessa mu siiki ssa on minull e o llu t juuri se, 

ett ä musiikkia ei jae ta kolmen minuutin kapp aleisiin , joiden välissä yleisö antaa ap lod it. Kolmessa 

minuutissa on äärimmäisen vaik eaa pää stä hilj aisen haltio itumisen tilaan. 

4. Sarvisävelmä Liisa Pessiltä (trad.) 

O tin pitkän estetiikan tapaustutkimuksekseni sa rve n so itt aja Lii sa Pe ssiltä tallenn etun me lodi ses

ti selkeä n, ta rttuv an säve lmän. Soitin oman versioni kap p alees ta ko nserti ssa ru otsa laise n Os kar 

O lofsso nin rakent amalla H är jed alspipa -huilulla . Valitsin Olofssonin huilun, kos ka se o n h auskas ti 

tuhiseva, kevy tsoitt oin en ja kette rä in strum entti, jolla o n mi ellytt ävä so itt aa pitk äkesto ista musiik

kia. Huilun virit ys on myös tasavire ises tä poikk eava 45, mik ä antaa oman p ersoo n allisen värinsä 

supp ea n sävelikön mu sii kkiin . 

Karjalan kannakselt a Kauko lasta kotoisin olev a Liisa Pess i so itti 1915 A. 0. Vä isäse n fonogram

mille p aimen säve liä pukinsarvellaan. Pukinsar vi o n nim ensä muk aisest i sa rvesta tehty trumpetti

soit in , joka on Suomessa usein ollut sor miauk ollin en, eli sillä o n vo itu soitt aa me lod io ita. Vanhin 

Suom essa mu seo ihin talletettu sarvi on tiett äväst i löyty nyt K euruulta , ja se o n peräisin vuodelta 

1657. Pukin sarvi on ollu t paimensoittimena erit yisest i naiste n soitin .46 

Liisa Pessin so itteita sain käsiini ensimmäisen kerran jo vuo nna 1985 aloittaessani kansanmu siikin 

maisterin opinnot Sibeliu s-A kate miassa. Nyt otin Pess i n kappaleet uudest aa n esi lle. O piskelin hänen 

muunteluelementtejään. Vaikk a yksittäiset tallent eet ovat m elko lyhyitä, Pes siltä löytyy ain akin yh-

42 Väisänen 1918/ 1990, 156 

43 Kolehmainen 1985 

44 Väisänen 1928/ 2002. 

45 Härjeda lspipa on ruotsa laisten museosoittimien antaman mallin inspiroimana 1980-lul'u lla rekonstruoitu 

moderni tulppakanavabuilu. Sen rakenteessa ja virit yksessä on otettu mallia Jonas Jönsson in (1864- 1 %1) 

rakentamista spelpipofrta. Ale Möller tutki yhtäJön ssonin huilu a ja selvitti sen virit yksen: asteikko poikkeaa 

tasavireisestä siten, että asteiko n kolmas, kuud es ja seitsemäs sävel ovat 25-30 °/o tasavireistä mata lampia. 

Lisäksi asteikon toinen sävel on hiuk an matala verrattu na tasavireiseen skaalaan . 

46 Leisiö 1983 
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destä kapp aleesta useampi toisinto. Nä itä keskenään vert aamalla voi analysoida soitt ajan varioinnin 

tapoj a ja tyyliä. Muunte lun elementt ejä pystyy myös vert aamaan Pessin eri sävelm ien kesken , jolloin 

selviää, miten soitt aja on frasee rannut erilai sissa melodi sissa kuvioissa ja rakenteissa. 

kuva 2. Sarvisiivelmia; soittanut Li isa Pessi 191547 

81 
Liisa Pessi, Kaukola 

AOV : SKS KrA 575 

1m:/11m @,,-rrorcf7 
,~ ]1j J 1ffi_fttpj 1@:fi 

4 ~ @2P<fm?LNHL•tt2Qlf,r5 l 1 

56 
Liisa Pessi, Kaukola 1915 

AOV : KrA 550 (fon.2aM) 

Vert ailukohteen a käytin Juh o Vaitti sen soitt amaa jouhikk osäve lm ää M11a11itus48, jonk a A. 0 . Vä i

sänen on tallent anut kentt ämatkalt aan Laatok an K arjalasta vuonn a 1916. Maanitu s -nimit ystä 

käytettiin Laat okan Karj alassa ven äläisperäi sten tan ssien sarjasta. Sana voi siis viitat a sekä tan ssiin 

että mu siikkiin. Tutkijat koros tavat maanitu sten impro visoivaa luonn etta , mik ä onkin selvää näiden 

kapp aleiden nuotinnoksi a tutkivall e ja niitä soitt avalle muu sikol le. ] lkk a H einonen analysoi tu o

reessa artikk elissaa n 'Juh o Vaitti sen Muanitu s. Muod on ja muun telun tyylipiirt eitä karjalaisessa 

jouhikk omu siiki ssa'49 kapp alees ta tekemään sä uutt a nuotin nos ta: " ... analyysin ko htee na oleva 

sävelm ä o nkin erit yisen mi elenkiint oinen; se on tiedo ssa o levista karjal aisista jouhikk otallente ista 

47 Leisiö, Niemin en 2008 

48 Muani tus on sanan mu rtee llinen mu oto ja tässä tapauk sessa kapp aleen nimi . Maan itu s on ta nssilajia ku

vaan yleisnim i. 

49 Hein onen 2013 
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ja nuotinnoksista kestoltaan pitkäkestoisin ja monimuotoisin. Sävelmä sisältää huomattavan monta 

erilaista muunnelmaa samasta sävelaihee sta; lisäksi sävelaihekoko nai suudet esiint yvät riittävän 

monta kertaa, jotta näistä voidaan tutkia sekä sävelaiheen muuntelun mahdollisia säännönmuka i

suuksia että eri osien muunnelmamahdollisuuksia." 

Olen itse tutkinut Muanitusta käytäntölähtöisesti, erityisesti muuntelun oppim isen näkökulmasta. 

En ole tehnyt varsinaista musiikkianalyyttistä tutkimusta aiheesta, vaan pyrkinyt sisäistämään 

soittama lla musiikin rakenteita ja muuntelun elementtejä. Huomaan kuitenkin johtopäätösteni 

muuntelun elementeistä olleen samansu unt aisia kuin Heinosella, joka on tehnyt Muan ituk sesta 

tarkan, kirjallisen ana lyysin. 

kuva 3. Muanitus, soittanut Juho Vaittinen 191650 Numero 21 Impilahti SKS; KRA,· Våiså·nen, A. 0. 642, 

1916 / SKSAjonokop_38_1 Våiså11en 1916 ph .132a . 
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50 Nieminen 2007 
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M aisteri opint ojeni aikan a minull a oli käytössä hyvin yksink ert ainen leikk aa-liim aa- menetelmä, 

jonk a avull a analyso in m aanitu sten muunt eluelem entt ejä. K opioin nuotin yhd elle sivull e kopio ko 

ne ella ja leikk asin sen osiin musiikilli sten teemoj en mukaan . Sitten järje stin o sat allekk ain, kukin 

teema va riaatio ineen om aksi ryhm äksee n. O tin kopion tästä versios ta. Tuloksena oli tava llaan 

jou stava mi ellekartta (mi11d map) maani tuk sen muuntelu elementei stä. Pap erileikk ee t saa tt oi järjes

tää nopeast i uud elleen eri järjestykse en ja taas ot taa kopion. Saman pystyy luonn ollises ti nykyää n 

tek emään helpos ti ja paremmin tietok oneell a. Pelkk ä nu otint amin enkin on hyvä menetelm ä, mutt a 

se ei ole yht ä jo ustava kui n täm ä, sill ä paradi gmaattisell a nu ot inn os menete lm ällä ilm aistaa n ylee nsä 

jo valmiin anal yysin tulok sia. 

En simm äiseksi opett elin ulk oa tarkalleen sen ver sion , jo ka oli kerääjän nu o tinn o ksen muk ainen. 

T ästä sain jonkinl aisen kä sityksen mu siikin rakent eesta. Kun täm ä o li hallussa, so itin sävelmä ä 

läpi miell ekart an muk aan, vapa as ti va ihta en teem aa ja käyden variaa tiot läpi , to istaen kut akin 

halutun m äärän ja vapaassa järjestyksessä . A luk si tarvitsin täh än kartt aa , sitt en so itto alko i sujua 

ilm an sitäkin. Tavoitt eenani oli syött ää mui st iini m aksimim ää rä va riaation vaiht oeh to ja pienimpin ä 

mahd ollisina moduul eina. Jos olisin vain op etellut nuottit allenteen sellaisena an ja sitt en läht enyt 

muuntel emaan, o lisi uskoak seni lopputulok ses ta tullut kaavam aisempi ja yksink ertai sempi. Kun 

opett eli n sen sijaan erik seen kaikki kapp aleen liekit eli teemat variaa tioi neen , opi n hai I itsen1aan 

mu siikin rakennu starp eet. 

Seur aava ksi teht äväk si mii ymm ärtää , mi ssä järjestyksessä jouhik onsoitt aja käyttää kyseisiä teemoja 

ja mi ten hän niit ä mi ssäkin yht eydessä varioi. Täs sä aut toi useamm an maanituk sen tutkimin en. 

r,1yös se, et tä op ettelin ja so itin läpi suur en m äärän pilli- ja to rvim ateriaalia ja se, ett ä olen aiemmin 

per eht ynyt myös kant eleohj elmi stoon ja run olauluun, auttoi ymmärtämä än tyypillisi ä rak enteita 

sekä niid en liit tymi stä toisiin sa. Viim einen eta ppi harjo itt elussa oli so itt aa pitk äkesto isia jaksoja 

sekä äänit tää ja kuunn ella ne. 

E nsimm äisessä konserti ssa muunteluni oli v ielä suhte ellisen vaa tim atont a. Pitk äkesto isessa so itossa 

on haasteellista saad a aikaan yht ä aika a tasap ainoin en ja rauh allin en , mutt a samalla mu siikilli ses ti 

kiinn os tava tap a muunn ella. Muunt elun tait oni kehitt yi tutkimu sp rosess in edetessä, vaikk a tiedos 

tan siin ä riittävä n oppimi sta pitk älle tu tkinn on jälkeenkin . 

5. V~llål, Myrslåtlsmarsch, Näcl<ens polsl<a Olof Jönssoniha (lrad.) 

Syve nn yin uud elleen ruot salaise en H ärjedal spipa -huiluun ja siihen liitett yyn ohj elmi sto on , erit yi

sesti O lof Jönsso nin (1867-195 3) soitt eisiin E mm a Grutin toimitt am assa nu ot ti kirj assa Of'.Jansas 

/åtbok51
• O lof Jönsso n eli 01' Jan sa oli tämän so ittim en repert oaa rin tärkein in form antti. So ittimi a 

rak ensi ja soitti myöh empin ä aikoina myös Os kar O lofsso n (1919- 2007) Lillh ärdalissa . Minull a 

on kolm e hänen rak ent amaa nsa huilu a. O skar Ol ofsson piti perint eistä hu ilun ra kennu staitoa yllä, 

ja hänelt ä sen oppi Gunn ar Stenm ark (1954- ), jok a edelleen so itt aa , rakent aa ja myy huiluj a. Ol en 

hankkinut Stenm arkilt a useita in strum entt eja, ja olemm e til ann ee t niit ä myös op pilailleni. 

T ämä lyhyt paim en soitto eli val/åt sek ä mar ssi ja polska ova t ruo tsa laisia esimerkkej ä vanh akant ai

ses ta mu siiki sta. Halu sin so itta a ne konserti ssa ja näin laajent aa näk ökulm aani myös hiuk an länn en 

suunt aan. 

• 
51 G rut 2006 
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6. Halia soitto omasta päästä (Ilmonen) 

Hankin loppukesästä, muutama kuukausi ennen konserttia minull e uuden soittimen, Pekka Wes 

terholmin rakentaman lirun. Liru on itäsuomalaisen mallin mukaan rakennettu lehd ykkäsoitin, jon

ka kartiomainen poraus mahdollistaa noin puolentoista oktaavin äänialan. 52 Lirun jäykkä kieli eli 

lehd ykkä on tehty katajasta, ja sen saaminen soimaan vaatii pitkän sisäänsoiton ja vahvan ansatsin. 

Minulla on kolme eri vireistä lirua, ja pidän niiden antamista mahdollisuuk sista esimerkiksi äänen 

taivuttelussa ja dynamiikassa. Näitä on huilusoittimista vaikeampi saada esiin. Lirun ansatsi on 

vaativa, ja se oli kohdallani konserttia harjoiteltaessa vasta muotoutumassa. Päätin kuitenkin ottaa 

sen soittimistooni rikastuttamaan konsertin soinnillista ja tulkinnallista palettia. 

A. 0. Väisänen kuvaa haliaa soittoa, paimenten mel ankolista sävelmätyyppiä näin: 

Erikoista huomiota inkerilåfren paimenen ohjelmistossa ansaitsevat hå.nen "haliat soittonsa'; scive/mcit,joil

la hcin purkaa ilmi ikciviinsii metsien yksincizjyydesså. Vozjo ede!tå kiisin kuvitella, ettå niitten såve/la_;i on 

molli ja aikamitta viirytte!evå. "Ha!ia soitto" tuo usein mieleen itkuvirren så·velmå·n, eroten tåstå· soittimel

lisen laatunsa ja runsaampien me!odiavivahteitten kautta. 53 

Tässä halia soitto -improvisaatiossani lähdin liikkeelle paimensoitteesta ajatuksen tasolla, halian soiton 

tunnelmana. E n pyrkin yt käyttämään suoraan paimenilta tallennettuja toisintoja, vaan hain lirusta sille 

ominaista sävelkieltä. Seurasin kuitenkin väljästi haliasoitoille tyypillistä, usein itkuvirsien melodiikkaa 

muistuttavaa laskevaa melodista kaarta. Tämä lirulla soitettu jakso on konsertin kappalei sta ainoa, jossa 

vein improvisaation selkeästi moderniin tyylilajiin. Käytin lirun mahdollistamia äänellisiä ulottuvuuksia 

hyväkseni ja hain improvisaation muotoa, joka tutkii perinteisen ja modernin rajapintoja: mihin loppuu 

perinne, mistä alkaa uusi? Heikki Laitisen pohjustama idea arkaaisesta ja avantgardesta rinnakkaisina käsit

teinä on omassa muusikont yössäni ollut pitkään keskeinen ajatus. Avantgarden käsitän itse tässä yhtey

dessä väljästi tarkoittavan asennetta tai ajattelutapaa, joka kyseenalaistaa perinteisiä tapoja ja vallitsevaa 

normistoa sekä etsii uusia esittämisen muotoja . Tämä arkaaisen ja avantgarden rajanvedon teema toistui 

tavalla tai toisella kaikissa myöhemmissä konserteissani erityisesti improvisaation tyylin pohtimisena. 

7. Pavolinin sävel ja Soil~lwlan marssi (Teppo Repo) 

Kun Kalevalan italiaksi kääntäjä Paolo Emilio Pavolini oli käymässä Suomessa, Teppo Repo (1886-

1962) oli A. 0. Väisäsen aloitteesta soittamassa hänen kunniakseen järjestet yillä kutsuilla . Paol o 

Pavolini oli liikuttunut soitosta niin, että Repo alkoi kutsua soittamaansa sävelmää, haliaa soittoa, 

Pavofinin såvefeksi.54 Tämä Revon sävelmä on ollut ohjelmistossanijukka Louhivuoren ja Rauno 

Niemisen toimittaman Teppo Revon nuottikirjan Paimenen så"i;e/i,i ilmest ym isestä vuonna 1986 

saakka. Teppo Repo on yksi tärkeimmistä paimenmusiikillisista esikuvistani. 

Teppo Repo, alkuperäiseltä nimeltään Feodor Nikitin Safronoff, oli kotoisin lnk erin Saikkolan 

kylästä. Hänestä tuli lammaspaimen jo viisivuotiaana, ja hän toimi myöhemmin myös hevospai 

menena, oppien ammatissaan paimenmuusikoksi. Repo palv eli myös useita vuosia sotilassoittajana 

torvisoittokunnassa. :.'v1uutettuaan Suomeen hän suomensi nimensä Teodor Revoksi. Hän tuli Suo 

messa tunnetuksi "viimeisenä suurena paimenena", kun A. 0. Väisänen "löysi" hänet ja päästyään 

52 Poraukseltaan lieriömäinen, länsi suomalainen lehdykkäso itin mcinkm· tuottaa rakentee n sa vuoks i erilai sen 

asteiko n ja vertautuu rakenteellisesti klarinettiin. 

53 Väisänen 1918/ 1990, 155. 

54 Väisänen 1938a/ 1990, 159. 
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kuulem aan Revo n paimen soitroja , improvisa atioita ja omia sävel lyksiä. Rev on mu siikkia on tall ella 

äänilevyillä ja radionauhoilla. Repo oli myös etevä rakentamaan paimens o ittimia. Näitä trubia, 

paimen soittuja ja muita huiluja on muun mua ssa Sibelius -A katemian Martti Pokel an kokoelm assa .'' 

Nieminen ja Louhivuori luokittelevat Revon sävelmät kuuteen luokkaan: paimensäv elmät, polkat, 

marssit, valssit, jatsit eli kertsot ja improvisaatiot. Pavolinin scivel on määritelt y paimensä velmäk si. 

Näistä kirjoittaj at mainitsev at tyypilli sinä piirteinä improvisatori sen luonte en, yllättävät tahtil aji

muut okse t, kirkkosävellajien käytön sekä vaihtelevat säepituudet . Soikko/cm marssi tu o puole staan 

mieleen Revon taustan sotilassoittokunnassa. 

Soitin Revo n soitteet Pentti Mäkelän rakentamalla sivupuhalteisella miintyhui/u!/a'6 m ahdollisimman 

yksink ertaisesti, ilman suurempaa muuntelu a. Halusin keskitt yä erityisesti läsnäolo on soitossa, 

rauhallisen ja selkeän fras ee rauksen löytämis een ja huilun soinnin tarkkuut een. 

8. Iltasoitto (Ilmonen) 

Iltasoitto on vapaa improvi saatio samalla mänt yhuilulla kuin edellisessä kapp aleessa. Tässä soitossa 

pyrin luopumaan tietoisesta kontrollista mahd ollisimman pitkälle ja luovuttamaan a litajuntani va

rastoim at musiikilli set aineistot intuitiivisesti sormieni käyttöön. Tutkin pulssillis en ja puls sittoman 

soiton rajapintoja: usein improvisaatiossa on vaikea liikkua vapaasti näiden välillä, so itt aja saa tt aa 

"juuttua" jompaankumpaan moodiin. Tässä improvisaatiossa tutkin myö s pysäht ymi stä jonkin 

tietyn säve laiheen tai yksittäisen sävelen äärelle. Harjoittelin myös materiaalin pilkkomi sta osiin ja 

niiden harventami sta soittaessa. Nimitän tät ä metodi a viipyi/yksi. 

Toinen uusi elem entti, jok a kehittyi harjoitell essa ni paimensoitteiden inspiroimia improvisa atio ita, 

oli pyrahte!J: asteikon sävelten arpeggiomainen käyttö siirryttäessä melodi assa hyppä yksittäin pai

kasta toiseen. Liisa Pessi lopettaa sävelmänsä usein lyhyeen 'lurautukseen', jos sa hän soittaa astei 

kon sävelet alhaalta ylöspäin (ks. kuva 2). Lurautus tai loppu so itto ilmai see soiton pää tt ymi stä, eikä 

ole välttämättä enää samassa pulssi ssa kuin itse sävelm ä. 

Inspiroiduin näistä loppusoit oista ja pohdin, mit en voisin käyttää niitä improvi soinnin elementtin ä 

muissakin paikoi ssa, mielijohteisesti, keskellä kapp aletta , yksittäin tai toistuen. Lurautukset kehitt yivät 

harjoitell essa pyrähdyksiksi , joilla oli yllättävän voimakas vaikutus improvisaati on kulkuun . Kokemuk 

seni oli, että ne vapauttivat omaa soittoani ja antoivat siihen uuden elementin , joka ikään kuin pu ski soit

toani kohti uusia muotoja. Koin tämän hyvin fyysisesti, tunsin, että kokemu s pyrähtel ystä avasi jonkin 

uuden , keho/lfren tiedon ja intention yhdistävän väylän, joka oli aiemmin ollut vajaakäytöllä. ;7 Pakottam alla 

• 
55 Sah a 1982 

56 Täm ä soitin oli lähtökoht ana tulppakana va huilun kehit ysprosess ille, josta kerron tarkemmin luvu ssa 

" Mus eoso ittime sta työvälin ee ksi". 

57 Muu sikko harj oitte lee yleensä instrum enttins a kanssa lap suu desta saakka, ja omaksuu va ltava n mä ärän 

kokonaisvaltaista keho/lista tietoa, joka ei tarkoita sam aa kuin pelkkä m oto rin en osaa minen. Päiv i Jäffi Ö ku

vailee kehollisuutta tutkivan muusikon välineenä art ikkelis saa n "Keho/lista 1J111siiki11tutki1J111s!a - laulaja 11111.riikin 

teki;ii11aja !11tki;a11a" (Aca demia.edu , lad att u 8.6.2014) näin: "Viif;cisti Michel T lemyn/movm1ologiaa11 kii1111i!(J'Vrirsa 

!11tkim11ksessa11i avaan laulajan kokemusta a11/oe/11ograftsm, !11tki;a11 0111a11 laula;cm;a pedagogi11 koke11111ksee11 pemsl11va11 

lutkimisen;a ki 1joitta111ise11 ka11/la. A;attelen la11/aja1117/USiikin tekijcinaja t11tki_;a11a,joka 111011ip110/ise11 ko11/utuksmsa , 

tieta·111ise11sa·, taitamisemaja kokemuksensa poh;alta ottaa kantaa 11111.riikkia ;a sen esitta111is1a· koskevii11 kysp11yksii11." 

Menmiden aikojen vmsiikkia, partituuria;a esitta111iski[yla11ti:jja koskeva tieto 011 la11/ajassa la'.rsci hetkessa; kehollist,mema 

tieta111isma; ei kaikkien ulottuvilla olevana tietona." 
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itseni taitojeni äärirajoille, pyrähtelemään vailla kritiikkiä tai vaatimusta täydellisen täsmälliseen artiku 

laatioon, ylitin jonkinlaisen kynnyksen, jonka takana oli aikaisempaa vapaampi olotila musiikissa. 

Tunsin, että pääsen pyrähtelyn myötä ottamaan soitossani käyttöön jonkinlaisen uuden reitin, joka 

mahdollistaa entistä suuremman taiteellisen vapauden, laajemman instrumentin äänialan hyväksi 

käytön ja oman, jo olemassa olevan tekniikkani kokonaisvaltaisemman hyödyntämisen. Suuri osa 

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkipedagogiikassa käytetyistä vapaan improvisaation harjoituksis 

ta tähtää samantyyppisen kokemuksen saavuttamiseen: muusikon tai esiintyjän rajojen laajentami 

seen ja ilmaisun vapauttamiseen. Usein näissä harjoituksissa käytetään ääntä, liikettä ja kehollisia 

harjoituksia. Oli yllättävää, että näin konkreettinen, tekniikkapainotteinen harjoitus antoi paljon 

uutta materiaalia ja vei improvisaationi uudelle tasolle. 

Tämä oli yksi keskeisiä tuloksia, johon tohtoriprosessini on johtanut. Pyrähtely on antanut imp

rovisoinnilleni uutta lennokkuutta, vapauttanut heittäytymistäni kaikessa musiikin tekemisessä ja 

vaikuttanut muusikkouteeni monella tapaa kokonaisvaltaisesti myös ennalta sovitetun,,muotoon 

sidotun musiikin soitossa. On toki vaikeaa erotella, mitkä yksittäiset tekijät prosessissa saavat ai

kaan muutoksia. Sama harjoitus ei varmastikaan vaikuta jokaiseen soittajaan samalla tavoin, mutta 

omassa tapauksessani pyrähtely oli yksi avain uusille 'laitumille'. 

Jäll<itunnelmia ja jatlwsuunnitelmia 

Ensimmäinen tutkintokonsertti sujui tilanteena pääsääntöisesti tyydyttävästi, ja joiltain osin olin 

soittooni jopa tyytyväinen. Prosessissa itselleni asettamat haasteet ja teemat osoittautuivat toimi 

viksi . Muuntelun elementtien laajentaminen eteni harjoitusvaiheessa järjestelmällisesti, ja löysin 

uusia keinovaroja soittooni. Tehtävää jäi kuitenkin vielä seuraaviin konsertteihin. Soittoni ei ollut 

vielä kokonaisuudessaan tarpeeksi vapaata, vaikka hetkittäin koin saavuttavani kaipaamaani leikit 

telyn tunnetta ja flow-tilan kaltaista "leijumista" soiton aikana. 

Olen tyytyväinen erityisesti siihen, että kuunnellessani konsertin ääninauhaa kuulen soitossani 

paljon uutta materiaalia, joka on tosin vielä osittain raakilemaista, mutta joka konserttien jatkumon 

muodostaman prosessin edetessä on myöhemmin syventynyt ja muuttunut osaksi muinaissuoma 

laista sanavarastoani. Minun on ollut välttämätöntä soittaa eri soittajilta tallennettua musiikkia 

saadakseni yleiskuvan paimenmusiikin kirjasta. Toisaalta on ollut välttämätöntä perehtyä yhden 

soittajan moniin sävelmiin ja yrittää löytää muuntelun elementtejä myös eri kappaleiden tai toisin 

tojen välillä. 

Vuoropuhelu itseni kanssa soolosoitossa oli keskeinen haasteeni. Koin tavoittavani jotain keskeistä 

konsertin valmisteluprosessissa, rajatessani konsertin soittimiston yksiäänisiin soittimiin ja hyväk 

syessäni niiden dynamiikan rajoittuneisuuden. Tärkein kokemus oli saavuttaa varmuus siitä, kuinka 

pieni musiikillinen elementti riittää kantamaan ja luomaan intensiteettiä soittoon. 

Onnistuin karsimaan soitostani häiritseviä maneereja: minulla on ollut taipumuksena värittää 

soittoa mielestäni liikaa, ja yritin nyt tietoisesti pelkistää ilmaisua. Sen myötä uskaltauduin kuun

telemaan puhaltimen sointia tarkemmin tarvitsematta heti koristella ääniä ylenpalttisesti. Tämä 

oivallus jalostui tutkintaprosessin edetessä ja päädyin kolmannessa konsertissa tutkimaan pelkän 

yhden, pitkäkestoisen äänen sävyjä. Tästä yhden sävelen tutkimisesta muodostui myöhemmin yksi 

tärkeimmistä tutkintaprosessin aikaansaamista aluevaltauksista omassa muusikkoudessani . 

lmprovisaatioiden kaari ja sisäinen muotorakenne ovat aiheita, joiden tutkiminen alkoi ensimmäi

sessä konsertissa. Tulokset olivat tässä vielä melko vaatimattomia. Improvisoidun muodon pitämi -
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ne n selkeäs ti etenevä nä ja tasapainoisena mu tta kui tenkin yllätyksellisenä ja int ensiivisenä on ää

rimm äisen haastee lli sta. Nä iden teemojen kanssa jatkoin työskent elyä läpi koko tutkint opro jektin . 

Päätin etukäteen, ett ä ann an itselleni mahdollisuuden päättää vasta konsertti tilanteen aikana, millä 

soittim ella soitan seur aavan kappaleen . Minull a oli mu kana lavalla valikoima puh altimi a, joista saatoin 

valita. Päätös olisi saatt anut riippu a joko huilun senh etkisestä soitettavuud esta kyseisessä konsertti sa

lissa (monet puh altimet käyttäytyvät arvaamattoma sti esimerkik si ilm astoidussa tai kosteassa tilassa) 

tai intui tiivisesta tarp eesta, eli taiteellisesta valinn asta ottaa joku tietty soitin seuraavaksi soitettavaksi. 

Tä mänk altainen asetelm a sisälsi luonn ollisesti huomattavan riskitekijän: jokaisessa puh altim essa on 

erilainen sormitu s, ansatsi ja soittotuntum a, ja tietty kapp ale käyttäytyy eri tavoin eri soittim ella soitett u

na. Fraseeraus täytyy sovittaa soittim en muk aan. E ri pitui sissa, paksuisissa, sormi aukkojen laajuuden ja 

etäisyyden sekä suukapp aleen rakenteen suht een täysin erilaisissa puh altimi ssa täytyy myös fraseerata eri 

tavoin. Ku n puh altaja ottaa uuden soit timen konse rttitil anteessa käyttöö n, menee jonkin aikaa, ennen 

kuin soitin lämp enee ja alkaa totella samalla tavoin kuin jo pidemp ään soitett u instrum entti . Nä in käy, 

vaikka kyseessä oleva teos olisi harjoiteltu vart a vasten tällä soittim ella. Kynn ys on vielä suurempi, jos 

soittajan pitää muk autu a hetken mielijohteesta kapp aleen soittoo n eri soitinyksilöllä. 

O lin etu käteen pää ttän yt soittaa Matt i Puk ose n m arssin ja sitä seuraava n oma sta pääs tä soiton 

Pentti Mä kelän koiranputki sta rakent amill a poikkihuiluill a, jot ka o li mer kit ty konsertin käsiohjel

m an soittimi stoo n . Kon sertin kulu essa pääd yin kuit enkin siih en, ett ä soitan kyseiset kappaleet eri 

hu iluilla . E n enää mui sta, mik si päädyin tu ohon ratk aisuun , mut ta olen huomannut tutkint opro

sessin myötä päätyne eni pysyvää n mi elentil aan , jossa minun on en tistä huom attavas ti helpomp aa 

o ttaa käteeni mik ä tah ansa puh allin ja soitt aa sillä saman tien uskottava esitys. Uskon, että har

joitusp roses silla, jossa tietoisesti valmi staud uin puh altim en valint aa n kesken kon sertin , o li osa nsa 

tämän kynn yksen ylit täm isessä . 

Tutk int oo n valit sem ani aihe o li laaja, ja m ahd ollisia suunti a jatk aa t utkimi sta oli lukem atto mi a. 

Suo malainen ja lähialueiden paimenmu siikk i ja mu u ar kaainen materiaali on rik asta ja sitä on 

tallenn ettu run saas ti . J älkikäteen ajatellen o lisin vo in ut rajata en simm äisen konsertin ohjelmi ston 

to isin: ru otsa laiset ja norjalaiset sävelm ät eivät ehk ä olisi o llee t vä ltt ämättö mi ä. Ko nsertti a valmi s

tellessa ne toivat kuit enkin tarv itsem aani persp ektii viä aih eese en , ja tun sin ne silloin tarp eelli siksi. 

Paimenen sävel-konsertin jälkik äteen kuunn eltu ani mui stui mieleeni silloi sen ohjaajani, p rofesso ri 

Heikki Laitisen tutkint oni alkum etr eillä esitt ämä kehotu s soitt aa vain yhde llä huilull a koko tutkin 

to . En silloin pitänyt sitä m ahd ollis ena tai tarp eelli sena kohd allani, mutt a nyt josta in syystä ajat us 

tuntuu m ielekk äältä. Kuunn eltu ani konsertin ää nit että harmitt elin ensin mi elessä ni , mi ksi minun 

täytyy vaiht aa soit int a koko ajan . Voi olla, ett ä on ta rvittu ka ikki nämä viisi tutkin to konsertti a, 

jot ta olen päässyt tähän ajatu ksee n käsiksi. Tos in onh an so itint en run sautee n myös aivan yksink er

tainen käytänn ön syy: yksikää n puuhuiluni ei kestä tunnin soitt orup ea maa menemätt ä tukk oo n, ja 

use imm at eivät kestä edes pu olta tunti a. 

Jarkotutki ntoprojektini yksi tavoite on ollut suunnit ella ja toteuttaa soitinrak entajien kanssa yhteistyössä 

enti stä parempia ja monipu olisempi a huilu ja, jotka soveltuvat nykypäivän muusikon työhön. Pent ti Mä

kelän rakentam at huilut , joita on tallella Martti Pokelan Sibelius-Akatemialle lahjoittamassa kokoelm as

sa, ovat olleet suuri inn oituk sen lähde myös muill e puh altajille kansanmu siikin osasto lla. Soitin konser

tissa kahdella Mäkelän huilulla , joista matalaäänisempi on erit yisen sointins a takia lempisoitt imiani. 
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6 Toinen l~onsertti: Yläsävel 

• • • 
Kamarimusiil<t~isali 29.5.2008, Helsinl<i 

kuva 4. Kristiina Ilmonen soittaa slovakialaista koncovkaa eli pzlkahuz!ua Yla:Sävel-konsertissa. 

Kuvakaappaus videolta. Video Kari Kaä·riäinen 

Johdanto 

• • • 

Pitk ähuiluihin 58 eli luonn onsäve lhuiluihin keskitt yvä Y la:Säve/ jatkoi ensimm äisen jatkot utkint o

konser ttini ark aa isten tee mojen parissa. Vä häsäve lisyys, muunt elu ja imp rov isaatio o livat edelleen 

keskeisiä tutkitt avia elementt ejä. Mu siikki oli tällä kert aa ko konaan uut ta ja itse sävellettyä. Yk sin 

soi tt ami sta o li tässä ko nserti ssa vähemm än. Muk aan tuli elekt ro niikk aa konserti n av ustajaksi pyy

tämäni muu sikk o Jouk o Kyhälän koneiden myötä. A iem mi sta suun nitelmi sta ni po ikete n päädyin 

siih en , ett ä en ryhd y itse käytt ämään efektil aitt eita tai elektroniikk aa . H alusin ant aa itselleni m ah

do llisuuden keskitt yä ko nserti ssa akustisten soit timi en käsitt elyyn. Alun perin suunnit te lin o tt avani 

muk aan myö s muit a soitt ajia, munniharpisteja , yläsäve llaulajia ja ehkä muit akin luonn onsävelas

teikk oa hyöd yntä viä elementt ejä. Vähitellen soittimi sto ni kuit enkin selkeytyi ja rajatui sisältämään 

58 Yläsäv elhuilu , luo nn on säve lh uilu, selje floy te , ko ncov ka, ludaya, pitk äh uilu , w illow flute, t ilink a, ka lyuk a: 

so rm iau koto n tulpp akan ava huilu lienee va nhimpi a ihmi sen keks im iä so itt imi a ja o n t unn ettu eri pu o lill a 

maa p alloa . Pohjol assa h uilu t o n enn en va lmist e ttu kiert äm ällä nu o ren puun ku o ri ir t i ja tekem ällä to isee n 

pää h än tulppa , sä rm ä ja puh allu saukko. Tällain en hu ilu on vo itu te hd ä vain tiett yyn aik aa n kevää llä kun 

pu un ku ori irt o aa, eik ä pillill ä o le vo inut soitt aa kov in ka uan enn en sen kui vumi sta käyt tö kelvo tt o m aksi. 

Nyky isin huiluj a ra kenn etaa n p uu sta, m etalli sta ja m uov ista. Y läsäve lhuilull a so itto p eru stu u ka hd en yläsä

velsar jan ,·uorotte luun su lke m alla ja avaa mall a huil u n päätä toise n käden so rmill a. 
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pelkästään er ilaisia yläsäve lhuiluj a. Tämä osoittautui järkeväksi ratkaisuk si. Tilasin konserttia 

varten uusia huiluja soitinrakentajilta ja sain lainaksi osan konsertin huiluista. 

Päätavoitteenani oli löytää yläsäve lhuilui sta uusia musiikillisia haasteita. O len soittanut pitkähui 

lua ]ukioikäisestä saakka. Tein ens imm äisen huiluni muoviputkesta Kaustisella 1980-luvun alussa . 

Pitkähuilu on minulle läheinen ja mieluinen soit in, mutta siinä on musiikillisesti omat rajoituk

sensa. Yläsävelsarjaan perustuva asteikko on leimaa-antava elementti. Asteikosta joko pitää tai sitä 

inhoaa. Se on luontee ltaan virkeä ja veikeä, jopa hilp eä. Pitk ähu ilujen soitto-ominaisuudet ovat 

myöskin soitt oa rajaavia: sävelala on pienehkö, dynamiikkaa ei juuri ole ja ään i on läpitunk eva. 

Me lodia llisest i vain tiet ynlaiset hypyt ovat mahdollisia, eikä sointi in pyst y soittaja juuri vaikutta

maan. Yleensä en niinkään pidä hilpeästä ja duurivoittoisesta musiikista, olen enemmän melanko 

lian ystävä. H alusinkin tutkia, sais ink o pitkähuiluista esiin jotain it seän i musiikillisesti tyydyttä vää , 

jotain aivan muuta. Onko pitkähuilulla mahdollista soittaa jotain haikeaa, jotain suru lli sta? Miten 

saan pelkillä pitkähuiluilla soitetu n konsertin kantamaan ilm an yläsäve lten yliannosta? 

Pitkähuiluilla ei yleensä soiteta hitaita kappaleita, koska äänen vär i ei ole näiden huilujen paras 

ominaisuus. Pitkä, suora ääni pitkähuilulla kuulostaa lähinnä siniääne ltä59, kun "tuhisevamma lla", 

dynaamisemmalla tai leveä-äänisemmä llä puhaltimella voi pitkää ääntä värittää monella tavoin. 

Minua kiinnosti, saisinko tuotettua pitkähuiluilla tyydyttävästi musiikillisesti harvaa kudosta, 

hidasta ja pitkää linjaa tai hauraampaa vaikutelmaa. 

Kun sormiaukot puuttuvat soittimesta kokonaan, ei soitt aja voi värittää soittoa läpättämän huilun 

soittoon keskeisesti kuuluvalla tavalla eli sorm i työskentelyn erilais illa vivahtei lla. O len yrittän yt 

löytää tapoja korvata tätä puutetta käyttämällä huilun päätä sulkevaa kättä eri tavoin. Olin jo aiem

min ottanut käyttöön kämmenen pitkähuilun pään su lkum etodina sen sijaan, että käyttäi sin vain 

yhtä tai kahta sormea, niin kuin yleensä tehdään. Sormilla sulkemisen tekniikka on kyllä tietyllä ta

paa ketterämpi, mutta koen, että kämmenellä saan paremman tuntuman sulkup äähän. Kun liikun 

paljon soittaessan i, kämmen on myöskin varmempi soittotilanteessa . Kämmenellä tunnen saavani 

myös paremman tuntuman ilm apatsaaseen, ja pystyn tekemään pienempiä liikkeitä kuin sorme lla, 

ja sellaisia liikkeitä, jotka eivät ole sormi lla mahdollisia. Muun muassa liukuminen säve lestä tois een 

on helpompaa ja sujuvampaa kämmentekniikalla. Tekniikan käyttämisen helppous riippuu kylläkin 

soittimen rakenteesta ja sopii paremmin suurempiin ja matalampiin huiluihin, joita voi puhaltaa 

lujempaa. Jos soitin on putkeltaan todella kapea, sopii sormit ekniikk a yleensä paremmin. 

Työskentelimme Jouko Kyhälän kanssa periodimaisesti ja sävelsimm e kon serttiin musiikkia yhdes

sä. Sävelsin itse kappaleisiin teemat ja musiikilliset käsikirjoitukset, joita Jouko väritt i akustisista 

samp leista 60 kootulla "soint ikirj asto llaan" värein, harmonioin, efektein ja kompein. Työstimme 

kappa leita yhdessä, sovitimme niitä ja kehitimme kokonaisuutta. Muusikko Mimmi Laaksonen tuli 

konsertin avustavaksi puhaltajaksi mukaan prosessin loppuva ih eessa, kappaleiden ollessa jo lähes 

valmi ita. Halusin tuottaa pitkähuiluilla kerroksellisuutta, ja toinen soittaja mahdollisti tämän. 

Käytimme paljon aikaa Joukon uuden sointi pankin rakentam iseen yhdessä, ja Jouko käytti vielä 

enemmän aika a siihen itsenä isesti . Kyseessä oli siis tietokoneohjelmaan tallennettu, it se ään itetty 

samp leva likoim a, jota Jouko ohjas i pääosin koskettimistolla eli soitti konsertti tilanteessa. Lähes 

59 Sin iääni: vain yhtä taajuutta sisältävä ääni 

60 Samp le (engl. ) on nauhoitettu pätkä ääntä tai fraasia, jota käytetää n osana mu siikkit eosta . 
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kaikki koneista kuultavat äänet äänitettiin huiluilla ja muilla puhaltimillani, pieni osa oli peräisin 

lyömäsoittimistani. Näin syntynyt konesoitin osoittautui haasteelliseksi prosessin kannalta. Aikaa 

meni perustyöhön, uudenlaisen soittimen rakentamiseen. Tunsin itseni voimattomaksi, kun en 

kyennyt auttamaan koneasioissa. Jouduin myös miettimään, kuinka mielekäs on prosessi, jossa 

vapaaehtoisesti luovutan suuren osan päätösvaltaa toiselle muusikolle omassa musiikissani: Joukon 

koneilla tuottama musiikki harmonioineen ja komppeineen oli dominoivaa, koska soitin itse yksi

äänisiä puhaltimia. Tämä näkökulma ehkä korostui, koska kyseessä oli tutkintokonsertti. Vapaus 

oli myös sikäli osittain menetetty, että konserttitilanteessa olimme sidottuja tiettyihin ennalta 

ohjelmoituihin rakenteisiin ja harmonioihin. Olisin itse toivonut, että koneiden kanssa olisi voinut 

vielä vapaammin reagoida ja improvisoida, mutta olen ymmärtänyt, että tämä ei ole aivan yksinker

taista . 

.Joukon sampleilla aikaansaama soiva lopputulos oli sen sijaan jännittävää ja onnistunutta alusta 

saakka. Koska samplet oli tehty soittamistani äänistä, oli myös konesoittimen skaala ainakin suureksi 

osaksi samassa vireessä huilujen kanssa. Jouko pystyi myös "soittamaan" minun sointipankkiin ennal

ta soittamiani fraaseja, sen lisäksi että hän äänitti livetilanteen soittoa ja efektoi sitä koneilla. 

kuva 5. (vas.) Lusikkachimesin åä.nirystti Kyhåttii-studiossa Kirkkonummella. Kuva Kristiina Ilmonen. 

kuva 6. (oik.) Jouko Kyhålti Y/tistive/-konsertissa. Kuvakaappa1✓s videolta. Video Kari Kåå.riåinen. 

Soittimet 

Tutustuessani pitkähuiluun 1980 -luvun alussa sitä pidettiin usein hauskana kuriositeettina, lasten 

soittimena ja puukon käytön opetteluun soveltuvana askartelukohteena. Useimmat huilut olivatkin 

itse rakennettuja. Kansanmusiikin ammattiopiskeluun Sibelius-Akatemiassa kuuluivat soitinra 

kennusopinnot, ja niiden puitteissa kaikki rakensivat itselleen oman pitkähuilun. ltse rakennetulla 

huilulla saattoi kyllä improvisoida, mutta ei yleensä soittaa kovin monimutkaisia sävelmiä. Ennalta 

päätetyn sävelmän soittaminen on yläsävelhuilulla haasteellisempaa kuin sellaisella puhaltimella, 

jossa säveltaso määräytyy esimerkiksi sormiaukkoja sulkemalla ja avaamalla. Koska pitkähuilussa 

sävelet erotellaan pelkästään käyttämällä erilaista puhallusvoimakkuutta, ovat soittimen laadulli-
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set ominaisuudet erityisen oleellisia soittotuntuman kannalta. Huonolla huilulla on mahdotonta 

"osua" täsmällisesti ja säännönmukaisesti haluttuun säveleen. Tämän aikanaan ymmärrettyäni 

ryhd yin etsimään parempia soittimia. 

Tutkintokonserttia varten sain Rauno Niemiseltä lainaan kaksi pitkähuilu a. Ne ovat parhait a soit

timia, millä olen koskaan saa nut soittaa. Ne on tehnyt slovakialainen rakentaja Bart olomei Ger 

nat, ja Nieminen os ti ne suoraan häneltä kierruematkallaan Itävallassa. Soittimet ovat kokon aa n 

puisia ja viritykseltään oktaavin päässä toisist aan. Niitä voi siis hyvin soittaa yhdes sä, ja näiden 

kahden pillin yhtei sso inti on erittäin hauska. Soittotuntuma on slovakialai shuilujen tapaan "tuhti" 

eli huiluihin saa puhaltaa kunnolla. Tästä johtuen slovakialaishuiluilla saa soitettua aivan erilaista 

musiikkia kuin norjalaisty yppisillä, korkeavireisillä, ohutputkisilla huiluill a, jotka ovat puole staa n 

ketterämpiä. Gernatin huilut ovat hyväso inti sia, helpp oso ittoisia ja kauniita . 

Olimme Rauno Niemisen kanssa molemmat iha stuneita näihin puu huiluihin, hänellekin oli ollut elä

mys puhaltaa niistä ensimmäinen ääni. Sointi oli puisis sa huiluissa omaa luokk aansa. 

Nieminen ryht yikin saman tien soitinkehitysprosessiin eli kokeilemaan, millaisen puisen pitkä 

huilun saisi aikaan suomalaisesta puu sta. Tuloksena oli ensin kauni s pihl ajainen huilu yksilö, jossa 

puun kuori on jätetty soittimen pintaan. Soittimessa oli miellyttävä ääni ja se soi hyvin, mutta so it

totuntuma ei ollut vielä paras mahdollinen eikä sävelala valtavan laaja. T ällä hienoll a huilulla soitin 

kuitenkin soolon esimerkiksi Musiikin muisti -sa rjan videolla. 61 

kuva l Niemisen rakentmna pihlajainen pitkahuilu. Kuva Kari Kaå'riainen 2010. 

Kehitystyön seuraava versio oli vaahterasta rakennettu, koneilla työstett y, sorvattu malli, jonk a 

ulkomu oto oli Niemiselle tyypillisesti sulavalinj ainen ja pelkistet yn tyylikäs. Molemmi ssa huilu -

61 Musiikin mui sti -kansansoitinvideoiden sarja esitte lee suomalaisia kansansoittimia kan sanm uu sikk ojen 

soi ttamina. Sarja on es itett y televisiossa useasti Yleisradion toimesta. lLLUME oy :n , Sibelius-Akatemian 

kansanmusiikin osaston ja Kansanmusiikin ja tanssin edistämiskeskuksen yhteistyönä syntyneet videot voi 

nähdä osoitteessa www.ka nsan musiikki.fi. 
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malleissa keskeinen muutos aiempiin Niemisen soittimiin verrattuna oli suuaukon rakenne: mallia 

otettiin slovakialaisille huiluille tyypillisestä suunnikkaan muotoisesta suuaukosra. Samantyyp

pinen suuaukko löyty y muun muassa inkeriläisistä paimensoituista ja Rauno Niemisen 1980-luvulla 

rakentamista tuohihuzluista, joiden esikuvana paimensoittu on ollut. 

Prosessi käynnisti kehityksen myös Niemisen rakentamissa muovisissa pitkähuiluissa . Nieminen 

on kehittänyt pitkähuilumallinsa rakennetta ja kokeillut uusia materiaaleja koko tutkintoprosessin 

ajan, ja tuloksena on syntynyt useita innovaatioita rakenteen vaikutuksesta sointiin ja soitettavuu

teen. Muovisissa huiluis sa ääniaukon rakenne on puolikuun mallinen johtuen pääasi assa materiaali

na käytet yn muoviputken teknisistä muokkausominai suuksista. 

Tutustuin työskentel yprosessin aikana Slovakian keskiosien ft!}aramusiikkiin eli sikäläiseen paimen

soittoperinteeseen. Fujara on slovakialaisten paimenten käyttämä sormiaukollinen 160-200 cm pit

kä yläsävelhuilu, joka voidaan myös luokitella kolmireikäisten tulppakanavahuilujen kontrabassok 

si. Soitin on suhteessa run go n paksuuteen hyvin pitk ä, ja tämä saa aikaan sen, että ylipuhallettaessa 

saadaan jo kolmen sormiaukon avulla aikaan diatoninen asteikko. Fujaralla soitetaan Slovakiassa 

perinteisesti yksin ja kahden tai kolmen soittajan ryhmissä. Soitettuja melodioita ja laulettuja jaksoja 

vuorotellaan. 

kuva 8. Kristiina Ilmonen soittaa Fut,,garaa Y/asävel-konsertissa. Kuvakaappaus videolta. Video Kari Kaä·riainen. 

Minulla on jonkin aikaa ollut käytössäni saksalaisen Max Brumbergin valmistama muo vinen fuja

ra, Futuristic Fujara eli Futt!}ara. Kevytrakentei sessa soittimessa on vaimea, eteerinen ja viehättä väs

ti suhiseva sointi. Fujaroista innostuttuani halu sin saada käsiini myös perintei sen eli suuren, puisen 

fujaran, ja tilasinkin sellaisen internetin kautta soitinrakentajalta. Jan Sulfkin rakentama fujara 

saapui sen verran myöhä än, että ehdin sen parissa askarrella vain rajoitetun ajan ennen konserttia. 

Se oli kuitenkin soittimena niin hieno, että halusin soittaa sillä esityksessä. 
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kuva 9. Slovakialainen, Jcin Julikin rakentama Ju_yara. Kuva Sami Pertti/ei 2008. 
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Fujarat ovat rakenteeltaan saman lais ia kuin pitkähuilut, mutta niiden kolme sormiaukkoa mullista

vat soittimen soitto-omina isuudet ja asteikon kokonaan. Miet in, kannattaako samaan konserttiin 

ottaa mukaan näin erilaisia soittim ia, mutta koska fujaramusiikki oli itselleni ajankohtaista, halusin 

tuottaa näilläkin pitkähuilun sukula isilla mu siikk ia konserttiin. Soittimet osoittautu ivat haasteelli

siksi, muovinen hiljai sen äänensä takia ja puinen suuren kokonsa, asteikkonsa ja virit yksensä takia. 

Puufojara vie ilmaa tavattomasti ja on haaste ellinen pidellä ja puhaltaa. Pä ätin soittaa puolitois

tametristä fujaraa soolona. Soittimen äänenväri on hieno, sävelala on laaja ja bassovoittoinen, ja 

dynamiikaltaan soitin on täysin eri luokk aa kuin korkeavireiset, ohuet ja lyhyet pitkähuilut. Fujara n 

asteikko tuntui myös hyvältä ]isältä konsertin muuhun materiaaliin. Konserttia va lmi steltaessa kävi 

ilmi, että Rauno Niemisellä on myös pieni puinen fujara. Sain lainata soitint a konserttia varten, ja 

käytin sitä Ho;aanmam-kappa leessa. 

Suurin va ikeus suuren puufujaran soitossa oli järkevän soittoasennon löytämisessä. En pysty 

kannattelemaan soitinta ilmassa soito n aikana kovin pitkää aikaa, kosk a sormiaukot ovat niin 

kaukana toisistaan, että tukevaa asentoa on mahdoton saada. Kehitimme ystäväni Kari Kääriäisen 

kanssa fujaraan kontrabasson piikkiä mukailevan systeem in , jonka avu lla sain soittimen tuettua 

lattiaan soiton aikana. Se toimi muuten hyvin, mutta rajoitti liikkumi sta pystysuunnassa ja lukit si 

soittoasen non hiukan epämukavasti. Koska minulla ei ollut puufojaroista aiempaa kokemusta, en 

osannut arvioida, kuinka laadukas soitin omani oli. En luonnollisest i päässyt testaamaan useampia 

soitt imia , sillä ainoa mahdollisuus saada soitin oli tilata se internetin kautta. Huilu to imi kuitenkin 

mielestäni kohtuullisen hyvin ainak in kun sain soittaa vapaasti impro viso iden . 

Kaikki huilut konsertissa oli mikitetty nappimikrofon eilla, jotka kiinnitettiin soit timiin tarranau

halla. Tämä vapautti liikkumista huomattavasti ja helpotti soittoa. Mikityksen avu lla sain myös 

pienempiääniset soittimet tasapainoon äänent oistossa. 

Seuraavassa on esitetty esimerk inom aisest i konsertin musiikillinen käsikirjoitusluonnos, joka toimi 

kappaleiden rakenteiden muistilistana. Nuotteja en käyttänyt muuhun kuin teemojen muistiin mer

kitsemiseen itseäni varten. Yhtyeen jäsenet opettelivat ne korvakuulolta. 
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YLÄSÄVEL BIJSIT, RAKEl'\TEET JA MJKIT 29.5.2008 

Fällyjcn alle (pitkähuilusinfonia) 6" 
- Kri rubato 
- J sämplet 
- J urkukomppi 
- Kri hidas biisi , taukoja 
- J pitkät soinnut 
- Kri efektit, liukuja / DELA Y 
- Loppuhenkoset, J efektejä 

Hojaannuun (pörinä +jormasoolo) I 0" 
- Kri aloittaa pörinän hitaasti (d-pilli) 
- J konepörinä mukaan 
- Kri duofujusointuja harvasti (2 x fuju) 
- J pörinät elää 

improa, swoosheja 
- hiljenee 
- J matalaa tykytystä hiljaa , staattinen 
- Kri isoon jormaan 
- Kri ison jorman soolo / DELA Y! 

Kartcckit kiinni (uusi d-pillisoolohölkkä) 5" 
- Kri yksin 
- Jouko efekti mukaan 

Bassari 
Komppi 
Improa , Kri sooloa 
Kri jää pois 
Loppuu leikaten riffiin tms. 

(vesi alkaa saman tien) 

Klcpajaa (saavisoinnut+vesibiisi) 15" 
- J vesi 
- Kri & M saavisoinnut 
- J vesirytmit 
- M jatkaa saavisointuja 

Kri d-norjapitkähuilu (huilumic I) 

Kri d-norjapitkähuilu (huilumic 1) 
PVCfuju (fujumic I) & pikkufuju (fujmic 2) 
iso jorma (fujumic 3) 

d-slovakpitkähuilu (huilumic 2) 

Kri saavipillit, a-pitkähuilu (huilumic 3) 
M saavipillit, a-lctkupilli (huilumic 4) 
saavipillcihin 2 x mikrofoni + standi 

- Kri a-pitkähuiluun: liukusoolo (M lopettaa vähitellen) 
- J jormakomppi + sample-efektejä 

Kri melodia 
- Kri&M melodia (tauko) 
- Kri&M melodia +s temma (tauko) 
- Kri&M soinnut lyhyt (tauko) 

Kri&M melodia +ste mma 2 x Uatkuu suoraan) 
Kri&M soinnut pitkä muunnellen 
Kri&M melodia ja soolo x kertaa 
Loppuhenkonen liukusooloa rubato 
vesi jää 

Viäntiä on (maanitusta) 8" 
Krija J ääni-improalku rytmisesti, basari 
J nostatus 4 tahtia 
Kri riffiin 
J riffi mukaan 
Vapaasti riffiä/melodiaa 
Breikki kompissa 
Soolovuorot 

Kri PVCfuju (fujumic 1) 
J laulumikrofoni + standi 

Välike : d-pohja, rytminen pornodelay, Kri matalalta +swoosheja 
J nostatus 
riffiä yhdessä 
1mproa 
loppu 
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Taltehen (Kolmisoinnut) 8" 
Jouko napsu alkaa 
Jouko samplet 
Kri arkaaista / ARKISTO 
Jouko sointuja 
Kri luritusta / DELA Y 
Välike: Jouko soolo 
Kri luritusta, J sointuja, luftareita väliin 
Kri arkaaista / ARKISTO 
Efektit takaisin ja napsu 

Yht. 52 min (?) 

4 huilumikkiä 
3 fujaramikkiä 
1 laulumikki 
2 vesisaavihuilumikkiä 

PVCfujara / arkistosoundi (fujumic 1) 

Konsertin ohjelma - fiutteria, lwneita ja pitl<iä huiluja 

1. Fällyjen alle 62 

Löysin maisteriopintojeni aikana kansanmusiikin osaston kirjastosta norjalais en etnomusikolo -

gin ja kansanmuusikon Eivind Grovenin (1901-1977) LP -levyn 63
, jossa kirkkourut oli viritetty 

yläsävelsarjaan pitkähuilusolistin kanssa soittoa varten. Groven on yksi Norjan kuuluisimmista mu 

siikkivaikuttajista. Hänet tunnetaan paitsi kansanmusiikin tallentajana ja taidemusiikin säveltäjänä, 

myös soitinkeksijänä: hän rakensi 36-ääniset urut, joilla oli mahdollista soittaa kansan musiikissa 

tarvittavia neljäsosasävelaskeleita. 

Grovenin levy teki minuun vaikutuksen, ja halusin Yläsävel -konsertissa palata aiheeseen ja tehdä 

jotain vastaavalta kuulostavaa. Nykytekniikka antoi tähän mahdollisuuden. Jouko Kyhälä samplasi 

pitkähuilun äänet tietokoneelle, jota hän ohjasi koskettimistolla ja live-elektron iikkaohjelmalla . 

Lopputuloksena oli Joukon soittama "huilu-urku", joka aloituskappaleessa keskusteli soittamani, 

norjalaisen Magnar Storbekkenin rakentaman muovisen d-pitkähuilun kanssa. Huilu-urun sointi 

oli erittäin hieno, ja haluaisin jossain vaiheessa palata tämän soit inyhdi ste lmän pariin uud elleen. 

Jouko myös sämpläsi livenä soittamiani fraaseja sekä toisti ja muokkasi niitä. Huilu -urkujen sointi 

oli uniikki . Samanlaista sointia ei ole mahdollista saada aikaan, vaikka käytössä olisi kahdenkym

menen soittajan pitkähuilusektio. Koska Joukon oli mahdollista soittaa jokin pitkähuilusta äänite 

tyistä sampleistä esimerkiksi oktaavia tai kahta matalammalta, sointi muuttui ja läheni urkujen tai 

posetiivin äänen väriä. Akustisella pitkähuilulla on rajallinen ambitus eli sävel ala. Jo s tavoitellaan 

oktaavia alempaa äänitasoa, huilun pitäisi olla huomatta van suurikokoinen, ja sen myötä sointi olisi 

hyvin erilainen. 

Kappale alkoi Magnar Storbekkenin rak entamalla pitkähuilulla improvisoimallani rauhallisella, 

yksinkertaisella introlla. lmprovisoimme Joukon kanssa vapaasti, ilman tiukasti ennakkoon luk

koon lyötyjä sääntöjä tai rakenteita. Olimme sopineet, että harjoituksissa synt yneistä rakenteellisista 

ideoista on tarpeen tullen aina mahdollista poiketa. 

62 rallyt : peitteet tai peitteenä käytettävä lampaantalja (Ete lä-Pohjanmaa). 

63 Groven 1981 
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2 H · 64 . OJaannuun 

Etsin kon sertti a va lmistell essan i pitkähuilu sta uu sia sävyjä ja so itt otapo ja. Tavoitteenani oli löytää 

huilu sta sellai sta pitk äjänt eisyytt ä, hart autt a ja hi taa n temp on mu siikki a, jota sillä ei ylee nsä so iteta. 

Ets in myös ba sso taajuuksi a, kerrokselli suutt a ja hiljai sta äänt ä. Löysin tähän yhdek si ratk aisuk-

si soi tin valinn an : soitan yht ä aikaa kaht a eri soitint a. No rm aalisti sivupuh alteisia pitk ähuiluj a ei 

voi soitt aa kerrallaan yht ä ene mp ää, koska usea mpi suuk app ale ei luontevast i mahdu yht ä aika a 

soittajan huulill e. Ratka isin tämän käyttä mällä soittimia, joissa on joko jo ustava letku suuk app aleen 

jatkeena ta i valmi s "pilli". Fu jaro issa tällainen suukapp ale on yleensä valmiin a. 

Olen käyttänyt joustavaa, kumi sta perintei sen mehunk eittolaitteen Me hu -Ma ijan letku a jo vuos ia 

m ata lan a-virei sen, Anders Staken mu ov iputke sta rakentaman pitkähuiluni suu kapp aleessa. Alun 

per in tarko ituk sena oli vapauttaa huilun päätä sulk eva n käden ase ntoa, koska huilu o li käs ivarr elle

ni hiukan liian pitkä ja so itt oase nto epäergonominen. Tätä !etkumetodia käyttäessä ni huom asin, että 

siitä on muutakin etu a: kun soitt ajan suu ir ro teta an tiuk asta suu kapp aleen kont akti sta noin 40 cm 

pitk än let kun päähän , kok o soitt oase nt o muuttuu renn omm aksi ja irt onaisemm aks i. Kehon käyttö 

vapau tuu, eikä pään ase nt o ole enää sidottu huiluun vain yhd essä kulm assa. Molemm at käde t 

voivat liikku a, ja huilu voi sijaita symm etri ses ti kehon keskilinj assa sen sijaan, että se olisi toise lla 

sivu lla, niin kuin ylee nsä sivupuh altei sissa huilui ssa. Letk utekniikk a edell yt tä ä, et tä huilun puhallu

saukko on pyöreä , jollo in letk un saa siihen ist ut ettua. Puh allu saukon täytyy myöskin sijaita ää ni au

kon vastakk aisella pu olella, muut en letk uun tulee mutk a ja so itto hankal oituu. Use in pitkähuilun 

puh allusaukko on kapean viivamainen, jolloin letkun käytt ö ei onnistu. Letkun käyttö suuk app a

leessa tok i hid astaa ilm avirran kulk emi sta hiuk an ja tek ee alukk eista ja soitta misesta aavist uk sen 

verran vaikeampaa ja epät äsmälli semp ää . On mahd ollista, että kaikkiin pitkähuiluyksilöihin se ei 

sov i yht ä hyvin, sillä kunkin huilun soitro -o minai suud et ovat niin erilaiset. 

H alu sin h ankki a kon sertti a vart en li sää kumisi a let kuj a myös muihin huiluihin, mutta jos tain 

syystä m arkkin oilta ei en ää löyty nyt täysin saman laista letku a. Päädyin hankkim aa n labora to 

riovä lin eliikk ees tä läpinäk yv ää silikonista letku a, joka ei valitett avas ti o llut kuitenk aa n so itt o

omin aisuuksilt aan aivan yhtä hyvää kuin kumiletku: se oli hiuk an jäykem pää ja häirit si so itt oa 

jonkin verran. 

K äyt in H ojaa nnuun-k app aleessa pitk ääjlutteria eli kie/itärya~5• Soitin Storbekkenin pitkä huilulla 

m ahdolli simm an pit kiä flutte r-ää niä ja Jouk o kerro sti niitä massaksi. Flutteria käytetään lyhyt kes

toi sena tehokein ona lähinn ä taidemu siikiss a ja jazz issa. H alusin koke illa, mit ä siitä sa isi irti epätyy

pilli sessä kont ekstiss a ja soittimella. Loin pitkillä flutter -ää nillä Joukon av ustuk sella kaiutet un,j a 

loopat un eli livenä äänit etty jen pätkien toistosta synt yvä n massa n, joka toimi teoksen pohjana. 

Sen päälle soitin kahd ella melko mat alavi reisellä huilulla yht ä aikaa. K äytössä o livat Futuj ara ja 

Raun o Niemiseltä lainattu pieni slova kial ain en puufuj ara. E tsin tätä vart en hui luista yht een so ivat 

äänet. N iitä ei ollut paljon, sillä so ittim et ovat eri vireisiä. Soitinten yhteisso inti oli mystisen kauni s. 

Flutt er -musiiki sta tuli pysäht yneen hid asta ja ääni mai semalli sta. Kaksoispitkähuilun ää nenväri oli 

lähes tunni stamaton , laivan sumut orven kaltainen. 

64 Ho;aa111u111n: horja hdin (Ete lä-Pohjanm aa). 

65 F lut ter-tong ue, frulato, F latterzunge eli 'tä rykie li' - puhaltimien so itt ote kniikka , jossa pu hallu sää ni vär i

tetään kielitäryllä. 
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ku,,a 10. Kristiina JIJJ1one11 soittaa puufujaraa ja FH!ujaraa saJllanaikaisesti Ylascivel-konsertissa. 

Kuvakaappaus videolta. Video Kari Kääriainen. 

J ou kon soit tama n välikk een johdattamana siirr yin isoo n a-v ireiseen puufujaraan , jolla soitin yksin. 

O lin harj oitellut fujaran so itolle tyypillisiä slova kial aisia o rn amentt eja, teräviä alukkeellisia yhd en 

säve len ylipuh alluk sia (slov. prefuk) ja laskev ia yläsä velarp egg ioiden sarjoja (slov. rozfuk) . Muotoilin 

näistä ja m elodi ses ta m ate riaa lista imp rov iso idun soolon. 

kum 11. Kristiina l!JJ1onen sozltaa Jujaraa Yla:rai)e/-ko11sertissa. Kuvakaappaus videolta. Video Kari Kaä·riai11en. 
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3. Karteel~it l~iinni 66 

Karteekit synt yi tanssilliseen melodi aan, jonka sävelsi n slova kialai sella pää stäp uhall ettava lla pitkä

huilull a, koncovkalla. Täm ä huilu on paljon ilm aa vievä ja voim akasta puh allusta vaativa d-vireinen 

puuhuilu, jonk a tilasin int ernetin kautta sama sta paika sta kuin pui sen fujaran67
• Huilu ei ensi 

alkuun miell ytt änyt minu a ollenka an, mutta sen soittotuntuma par ani huomattav ast i soitettu ani 

sitä pidempään . Nykyään se on tärk eimpiä soittimiani, jolla esiinnyn säänn öllisesti. O ppil aan i ova t 

tilanneet pitkähuiluja samalta rakentajalta, ja kuten usein käy, ne ovat olleet huom atta vasti parem

pia kuin oma soittimeni. Tämä sama ilmiö on toistunut monien soitinhankintojen kanssa: tilaus 

ten määrän kasvaessa ja muusikkojen kans sa käydyn dialogin myötä soitin rake nnuk sen pro sessi 

kehittyy, ja lopputuloksen a soittim et vastaavat paremmin muu sikkojen tarp eisiin. Kappaleessa oli 

Joukon koneilla tuottama humori stinen, pul ssillinen tausta, ja soitin sen päälle teeman ja imp ro

visoidun soolon. Kappale oli estetiikaltaan aivan toi sesta maailm asta kuin konsertin kaksi ensim

mäistä pitkää ja hidastemp oista sävellystä. 

4. Klepajaa 68 

Tämän kappaleen myötä konsertiss a tapahtui paluu tak aisin pitk ään ja hit aasee n estet iikka an, ei 

kuitenkaan suorana isesti arkaa iseen tai muin aissuo malaiseen. Melodiselta rakenteeltaan pitk ällä 

introlla alkava Klepajaa oli ennemminkin säkeistöllinen, ja siinä käytettiin pop ulaari mu siikin ele

mentt ejä ja riff ejä. Kappal een kesto oli kuit enkin pitk ä, ja säkeistöllisyyttä hämärr ettiin välikk eillä 

ja rakenteen epäsäännöllis yydellä . 

Vuonna 1990 Suomussalm ella, improvisoidun musiikin ja tans sin seitsenviikkoisen kur ssin päät

teeksi Ansataival-esityksessä soitimm e Heikki La itisen , Kimmo Pohjose n ja Ville Hukki sen kanssa 

Laitisen rakennuttamia erikoispitki ä jättipitkähuiluja vetee n kasta malla. Kävelimme samalla Kau 

nisniemen mänt ymetsän not kelma ssa suolammen rann alla. Äänimaisema, maisema ja hetki keskel

lä pitk ää poikkitaiteellista met säesitystä jäivät lähtem ättömästi mieleeni. Nyt meill ä ei ollut lampea 

eikä metsää käytössä mme , ja jouduimme tyyty mään lke asta osta maani suur imp aan mahdolliseen 

kukkav aasiin kam arimusiikkisalin nurkassa. 

Kappale alkoi veden lorin alla. Ka sto imme Mimmi Laaksosen kanssa pitk ähu iluja vetee n yhtä 

aikaa, vuoroin laskien ja vuoro in nostae n niit ä vedes sä ja impro visoiden erilaisia fraaseja. Minull a 

oli Pekka Westerholmin rakentama mata la a-vireinen huilu ja Mimmillä And ers Staken mu ov inen, 

samoin a-virein en huilu. Jouko samplasi näm ä liukuv at pariäänet ja alkoi toistaa niit ä muunn ellen. 

Siirryin soo lopitk ähuiluun ja jatkoin taustan päälle rub atossa liukuvien äänte n teemaa kämm ente k

niik alla. Jouko tuli muka an puls sillisella säestyksellä. Joukon hiuk an bassolta tai lyömäsoittim elta 

kuul ostava säestyskudos oli teht y futujarall a soitetui sta äänistä: tein sormiaukoilla mahdolli simm an 

kuulu via sor men napautuk sia, jotk a mikitettiin läheltä ja sampl attiin . Konserti ssa Jou ko käytt i tällä 

tavoin äänitett yä kokonaista futujaran fraasia, joka oli siirr ett y bassorekisteriin. Säes tyksen tultua 

mukaan siirr yin soittam aan teema a ja impro visoimaan soo loja. 

Sävelsin kapp aleesee n marss imais en teeman ja välikk een etuk äteen. Mimmi soitti kappaleessa 

letkum eto dilla stem maa a-vireisellä Ander s Staken rakentamalla pitkähuilulla. Soitin soo loissa itse 

Raun o N iemiselt ä laina amaani Bart olomei Gernatin puista pitk ähuilua . 

66 Karteekit: ikkunaverhot (Ete lä-Pohj an maa). 

67 www.fuja ra.sk 

68 Klepajaa: tutisee, vap isee, heiluu (Ete lä-Pohjanm aa). 
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Pyrin laajentamaan pitkähuilulla soitetun musiikin mahdollisuuksia, ja kokeilin tässä sävellykses

sä uudenlaisten elementtien käyttöä. Ensimmäinen oli liukuvien äänten käyttö, joka jatkui läpi 

kappaleen, välillä akustisesti, kahdella tai yhdellä huilulla, välillä loopattuna ja Joukon eri tavoin 

käsittelemänä. Vesielementti on myös läsnä koko kappaleen ajan luoden orgaanisen ja muuntuvan 

massan soiton taustalle. Pidin paljon kahden pitkähuilun vesiliu'uista. Nämä yhdistettynä hitaasti 

kulkevaan teemaan loivat melko erikoisen äänimaiseman. 

kuva 12. Kristiina Ihnonenja Mimmi Laaksonen soittavat pitkahuifuja Y!a:Savei-konsertissa. Kuvakaappaus 

videoita. Video Kari Kaä'ria'inen. 

5. Viäntiä on 

Tässä kappaleessa lähestyin muinaissuomalaista tanssisoiton tyyliä maanituksen tai ripatskan 

tapaan, yhdistäen tähän hi//ittii11ry_yksia· eli tässä tapauksessa naivistista säestystä, banaaleja sointeja 

ja yliampuvaa sooloilua. Soitin muovista futujaraa letkutyylillä. Kappale syntyi Joukon kanssa har

joituksissa improvisoimalla. Lähtökohtana oli keksimäni, futujaran ylipuhallusominaisuuksista ja 

asteikosta syntynyt riffi, jossa käytin sekä sormiaukkoja että ylipuhallusta. Ennen esitystä päätim

me ainoastaan, että aloitamme kappaleen omilla äänillämme, kaikki muu oli improvisoitua. 

Joukon tekemä tausta oli humoristinen kooste pääosin puhaltimista samplatuista äänistä. 

6. Taltehen 

Ta/tehen-kappaleessa soitin jälleen muovista futujaraa. Halusin saada konserttiin kehtolaulunomai 

sen, hauraan lopetuksen. Jouko kehitteli säveltämääni teemaan hienon arkistonauhalta kuulostavan 

efektin, jonka oli tarkoitus olla soolohuilun soinnissa mukana alussa, vaimentua välillä pois ja tulla 

uudestaan liukumalla takaisin. Valitettavasti kappaleessa oli teknisiä ongelmia, eikä arkistonau

haefektin käyttö aivan onnistunut, johtuen ilmeisesti huilun vaimeasta volyymistä. Tästä aiheutui 
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välillä harmittava kömmähtely futujaran soinnissa: arkistonauhaefekti putosi yhtäkk iä pois vähit

täisen liukumi sen sijasta, ja tämä kuului häiritsevästi. Sointi efekte in een oli kuitenkin hieno. 

Tiesimme Joukon kanssa etukäteen vain kappaleen lyhyen melodisen pääteeman, kaikki muu o li 

improvisoitua. Emme päättäneet etukäteen esityksen rakennetta, koska halusimm e antaa itsellem 

me mahdollisuuden reagoida hetkeen ja so itt aa toisiltamme saamiemme impulssien johdattamina. 

Joukolla oli tä ssä kappaleessa mahdollisuus soittaa vapaast i, ilman etukäteen ohjelmoitujen sek

venssien kahleita. Futujarassa ei ole kovin montaa säveltä, siinä on suhtee lli sen suppea asteikko 

eikä juurikaan kromatiikkaa. Välillä joudunkin pinnistämään pystyäkseni seuraamaan Joukon 

koskettimilla impro visoim aa modu loiv aa mater iaalia. Jouko soitti so intip ankistaan tässä jälleen 

huilu-urkua, joka sopi futujaran kumppaniksi loistavasti. 

J ällåtunnelmia 

Konsertin kokonaisuudesta tuli melko hitaasti etenevä ja äänimaisemallinen, johtuen tavoitteestani 

kokeilla sellaisi a asioita, joita pitkähuiluilla ei useimmit en tehdä. lmpro visaat ion ja koneilla tuotet

tujen sekvenss ien yhdistäminen oso itt autu i haasteelliseksi: koneet eivät kykene reagoimaan liveti 

lanteessa yhtä joustavasti kuin ihminen. Toisaalta saimme koneilla tuotettua musiikkia, jollaista ei 

olisi mahdollista tuottaa akustisin soittimin. 

Improvi soitujen soo lojeni muoto ja jännite ei ollut vielä mielestäni tarpeeksi hiottua, mutta konser

tin säve ltäm inen avarsi omaa mieli kuvaani siitä, mitä pitkähuilulla voi tehdä. 

On mielenkiintoista, miten konsertin tallenteena useampaan kertaan kuuntelemisen ja reflektoinnin 

prosessi etenee. Ens immäi sellä kerralla kuulen vain virh eet, ja olen yleensä tyytymätön koko työhön. 

Toisella kuuntelukerralla musiikki aukeaa paremmin ja erotan enemmän yksityiskohtia ja onnistum isia. 

Kolmannella kerralla alan jo pitää musiikista, oh iran virheet ja pystyn keskittymään hyviin puoliin. Ky

kenen tunnistamaan uusia elementtejä soitos sani, hahmottamaan toistuvia rakente ita ja toisaalta manee

reja. Livetilanteessa musiikki toimii kuulijalle toisin: esityksestä välitt yy paitsi aud itiivinen ja visuaa linen 

osuus, myös elävien soittajien ja koko tilanteen energia, joka tekee tilanteesta ainutke rtai sen. 
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7 Kolmas l<onsertti: Laitumella 

• • • • • 
To 27.5.2010 I~lo 19, Pitskun Kulttuuril~irl~lw, Helsinl~i 

kuva 13. L aitumella. Kuva Jorma Airola. 
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Puut soivat, paimen trubittaa, susi J~ull~ee lnmsilwssa 

A lkuper äisessä jatkotutkin tos uunnit elm assa kolm ann en konsertin oli tarkoitu s olla ta nssillin en 

kokonaisuus, joka saisi in spi raa tionsa erityisesti länsiafrikk alaisista arkaa isista huilu tee moista , joita 

ker äsin op iskellessani Senega lissa tambin-huili stin 69 O usman e Ban johd olla vuonna 1996 . Fu lani

heimon huili stit tan ssivat ja laulavat soitt aessaa n, ja olin suunnitellu t käsittelevä ni ugrilaista mate ri

aalia samaan tapaan. T ässä vaih eess a tutkin topro sessia oli kuit enkin selvää , ett ä halusin mieluum 

min jatk aa suomalaisen p aimenmu siikin ja kahd essa en simm äisessä kon sert issa hahm ottun eiden 

teemojen parissa kolm ann essakin kon serti ssa. 

L aitJ.fmella-kon sertin ajank oht a siirt yi pariinkin otteesee n , sillä sairas telin poikk euk sellisen paljon 

ja elämä ssäni tapahtui muu tenkin suuri a mullistuk sia. K onsertin ohjelm an saamin en aikaan vaati 

suuri a ponni stuk sia, ja jouduin pohtim aan omi a työtapojani peru steellises ti löytääkseni keinoja 

ideo iden tallent amiseen ja luova n työskent elyn esteiden purk ami seen. Uin siis syvissä vesissä, ja on 

mahd ollista , ett ä täm ä elämäntil ann e johti minut osa ltaan po htim aan tutkinn on konsepti a hieman 

eri näkökulm asta kuin aiemmin . Minu a alkoi kiinn os taa paiJJJen yksiliinä, paim enen koht alo ja työ 

luonnon keskellä. Pohdin paiment a muusikk ona ja tait eilijan a sekä paimenen suhd ett a eläim een 

ja eläimen suhd ett a paimeneen . Paimenkulttuuriin liitt yvä t riitit ja paimenen työy mp äristöö n, 

m etsä än liitt yvä mystinen ja myyttinen ulottu vuu s her ätti ajatuksi a. Paim enen oleJJJJ.fS kosketti mi 

nu a en simm äistä ker taa tunnet asolla . Päästin paim enen lähelle, samaistuin pa imeneen, enk ä enää 

ajatellut paim ensoitt eita va in mu siikkin a. Kirj oitin jatkotutkint ose min aar ille enn en konsertti a: 

Konsertin otsikko L aitJ.fmella on minJ.flle abstrakti liihtokohta,joka voi kJ.fvata sekå}aiJJJenvmsizkin 

luontaista historiallista ympä ristoä että nykyisiä urbaaneja pelti/ehmici TtJrJ.fnvq_ylallä. Ajatte len vgo'.r itse 

JJJJ.fJ.fsikkona olevani esiin(_yessani vmsiikillisella laitumella. Olen paimen ja olen eläinf0 

K ävelin p aljon metsässä ja mietin , mill aista mu siikkia haluan tehd ä. Abstra ktiu s ja ei-es itt ävyys 

ova t kiinn os tavia elementt ejä p aitsi mu siiki ssa, myös ku vataitees sa ja mui ssa taiteissa . Päätin , ett ä 

tässä kon sertis sa pyrin luom aan äänelli siä tilo/a, äänim aisemia joita ei tarvit se selitt ää jajotk a jokai

nen kuulij a voi käsitt ää omalla tavallaan. H alusin myös itse päästä irti arki sesta muu sikon roo lista 

ja astua johonkin uut een, oudomp aan tilaan: mu siikilli sesta pro osasta run outeen, lineaa risesta 

m aa ilman kuvasta sykli seen, johonkin muin aisemp aan . 

Teks tissäni jatkotutkintos emin aariin ennen kon sertti a pohdin m atkoillani No rjan Lapissa ja aiem

min Benini ssä, A frik assa, saamiani oivalluk sia paim enen ääni mai sema sta muin aisuud essa : 

Min11J.fn teki SJ.fJ.fren vazkJ.ftJ.fksen viimejoJ.flJ.fkJ.fJ.fSSa tekemani tyoinatka No1J'an Mazeen,jossa suJ.f11mttelim111e 

joikaa;a-JJIUJ.fsikko .Johan Saran kanssa CJ.ftting E dge A rctic -konserttiprodJ.fktiota Kirkeneszin Barents Spekta

kel festivaalille helmikuulle 2010 . .Johan on s_yntyjaän poropaimenSJ.fkJ.fa,ja paäsin haiien mJ.fkanaan t11n!J.frii11 

talviselle laitJ.fJnelle. Na"kymaja aä-,iimaisema tJ.fntJ.frin laelta avarsi elai1gksellisesti oJJJaa JJJielikJ.fvaani paimenis

ta ;a laitumista. HJ.fomasin, että mielikJ.fvani aineksissa oli paäilimmaisenä ollut lapsuuteni etelapohjalainen ky

laini!Joö;jossa laidun tarkoitti pienehkoä; tarkoin rajattJ.fa p e!totilkkua lahella· asutusta. Nåin, vaikka kansan

musiikin histori.asta tunnenkin karjamajatraditionja laitumet metsassa· kaukana kylilta;;a olen vietta-,ryt kesi1ä 

Nauvon Boskärissa;yhdellä Suomen harvoista lehdesniityistä Saaristomeren kansallispuistossa, saarella joka oli 

azkanaan kesalaitumena ja nyk:yaän entistettyna· on edelleen sai/ytta-,ryt omaleimaisen kasvustonsa ;a ulkonakonsä. 

69 Ta mbin (ran sk.) tai ful a flute (engl.) on ruokokasv ista tehty län siafrik ka laisen fu la-heimon kolm eauk koi

nen po ik kihuilu , jonk a suu kap pale on mu otoiltu mehil äisva hasta ko rkeaks i byp pyrik si. 

70 Il mo nen 20 106 
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Samoin Seurasaari Soi -tapahtuman muusikkona kahtena keså11ci Karjamaja!!a pi!!9a· soite!!essa olen 

tie(ystzj;mmcirtå1ryt järjen taso/Ja millaista ehkei oli olla paimenessa kaukana kotoa. lvf_utta Mazessa tuntu

rilla ymmärsin yhtåkkiåjollain muulla kuin;årjellå; ja nyt tuntuu ettei vasta oikeasti ymmcirrå·n. Tunturin 

huipulla oli sama hiljaisuus kuin aikanaan ollessani Beninisså; Villa Karossa meren rannalla, silloin 

kun siellå. ei vielä ollut pmri muita valko naamoja kuin minåja pari muuta. Sie!få. tunsin ymmcirtå·neeni 

oikeasti, mitci musiikki on ehkå. merkinn_yt ihmisille (esimerkiksi tå.ållci Suomessa) tuhat vuotta sitten,jopa 

vie/ei vain satakunta vuotta sitten . .Jos en siellå. Beninissci rannalla itse soittanut, ei ollut musiikkia. Villa 

Karossa ei tuolloin ollut radiota, televisiota, tietokonetta, sanomalehtiä eikci kcimrykoitci. Benininjålkeen 

arvostin omaa musiikin tekeJJJisen ~y~ycini aivan eri tavoin kuin ennen. N_yt tunhmlla sain JJJuistutuksen 

samasta asiasta. Tunturin huippu on ehkei se fiilis, mihin itse p_yrin soittaessa - niin kuin JJJuuta musiik

kia ei olisi olemassakaan, eikå. muita hetkiå; vain tå,nå· hetki, tåntci soitin, tå"må· soitta;a.71 

Soittimista 

Tässä vaiheessa prosessia halusin laajentaa soittimistoani ja haastaa itseni toden teolla tekemällä 

sooloesityksen, jossa käytän puhaltimia, lyömäsoittimia ja omaa ääntä. Multi-instrumentalismi on 

kohdallani aina aikaisemmin liittynyt ryhmässä soittoon. Nyt halusin tutkia, mihin on mahdollista 

venyä soolona useamman instrumentin kanssa. Rajasin kuitenkin soittimiston kolmeen istrument

tiryhmään ja jätin pois esimerkiksi kanteleet, vaikka kaipasinkin mahdollisuutta harmonioihin. 

Haasteenani oli luoda sellainen soitinnus, josta saisi soolona irti tarvittavat tehot: dynamiikkaa, 

sävyjä, kerroksia, melodiaa, rytmiikkaa ja mahdollisesti harmoniaa, kuitenkin pitäen äänimaailman 

tyylillisesti arkaaisena, outona ja rouheana. Halusin myös kehittää tapoja eri elementtien vuoropuhe

lulle: miten olisi mahdollista käyttää useampia soittimia yhtä aikaa? Puhaltimien kanssa ongelmana 

on se, että ne sitovat kädet ja suun tehokkaasti, jolloin yhtäaikainen muun tekeminen on rajoitettua. 

Elektroniikka olisi luonnollisesti tarjonnut rajattomat mahdollisuudet päällekkäiskudoksiin. Toisaalta 

arvostan suuresti akustista, muusikon läsnäoloon perustuvaa, hetkessä tapahtuvaa musisointia, jaha

lusin rajata ulkoiset tehokeinot konsertissa minimiin. Päädyin käyttämään äänentoistoa ja antamaan 

miksaajalle tietyissä jaksoissa enemmän vastuuta efektoi n nista ja kerrostuksesta. 

Etsin monipuolisia tapoja soittaa ja laulaa yhtä aikaa kaikilla mahdollisilla valitsemieni instrumentti

en yhdistelmillä saadakseni aikaan monenlaisia struktuureja, kerroksellisuutta ja laajan dynaamisen 

skaalan. Itsestään selvä tutkimuskohde oli oman äänen ja puhaltimen yhtäaikainen käyttö. Tavoit

teenani oli löytää vaihtoehtoisia toteutustapoja eri huilunsoittoperinteiden miespuolisten soittajien 

äänenkäytölle. Länsi-Afrikan fulanit käyttävät miehistä falsettia, joka sopii tambin-huilun rekisteriin 

täydellisesti. Unkarilaiset, miespuoliset huilistit laulavat hyvin matalalta huiluihinsa saaden aikaan 

resonoivan efektin. Koska äänialani on paljon korkeampi, en saa samanlaista efektiä aikaan huiluun 

ääntelemällä. Etsin siis toisenlaista tekniikkaa ja omista huiluistani parhaiten soveltuvaa yksilöä hui

luun laulamiselle omalla äänialallani. Kokeilin läpi kaikki potentiaaliset huilut, joista Pentti Mäkelän 

rakentama mäntyhuilu oli ylivoimaisesti paras. Muihin huiluihin verrattuna Mäkelän mäntyhuilun 

ääni rako on äärimmäisen kapea, ja tämä mahdollistaa suuren vastuksen puhaltaessa, toisin sanoen 

huilun ääni kestää särkymättä suurempaa dynamiikkaa kuin tulppakanavahuilut yleensä. Tämä raken

ne tuntuu antavan tilaa myös lauluäänen ja puhalluksen yhtäaikaiselle käytölle. 

Tätä konserttia valmistellessa käytin paljon aikaa löytääkseni haluamani sävyt lyömäsoitinsettiini. 

Lyömäsoittajalla on suomalaisen kansanmusiikin parissa toimiessaan aivan erityinen haaste verrattu

na muiden soittimien soittajiin. Perinnettä ei ole aivan kaikkein arkaaisimman, merkinantotyyppisen 

71 Ilmonen 201 Ob 
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soiton ulkopuol ella oike astaan laink aan, joten muu sikko joutuu hakemaan esikuvan sa ja jopa soitti

mens a pääsäänt öisesti mui sta musiikki kulttuur eista ja tutkimaan muiden soittimien perinn ett ä ym

märtääkseen kansanmu siikin olemu sta. Toisaalta uud emm an ajan in strum ent aalinen kansanmu siikki, 

pelim annimu siikki , ei melodioihin sisäänrak enn etun rytmi sen inform aation vuoksi edes kaipaa seu

rakseen lyömä soittimia. Perintein en rumpus etti soveltuu akustist en, pieni äänisten soittimi en seuraan 

usein melko huonosti , ja toisaalta yleisesti käytetyt perku ssioso ittim et, kut en conga, djemb e, udu ja ca

jon, saattavat ant aa musiikill e tiet yissä tilant eissa epät oivotun fuusioleiman pelkällä olemassaolollaan . 

Täm ä asetelma johtaa siihen, ett ä suomalaisen kansanmu siikkil yömä soit tajan on rakennett ava itse 

itselleen sopiva soittimi sta, setti, joka palvelee sointein een , sävyin een ja tehoineen sellaista mu siik

kia, jota hän on ryht ymässä soittam aan . Soittimia täytyy met sästää tavanomaisten soitinkaupp ojen 

ulkopu olelta, rakennutt aa tai keksiä itse. Use in setin täytyy olla erit yyppin en eri produkti oissa. 

Tä stä johtu en soitt ajalla on oltava laaja var asto lyömäsoittimi a, joista voi valita kull oiseenkin tilan

teeseen sopivan yhdi stelm än. 

Halu sin tässä konsertissa löytää lyöm äsoitins ettiini uu sia värejä ja rakenta a sellaisia soittimi a, jo ita 

voisin soittaa sam alla kun teen jot ain muuta lavalla: laulan, puhall an tai siirr yn kapp aleesta to iseen. 

Kon sertin mat eriaalia suunnitelle ssani tutkin erityisesti kaikenlaisia kulku sia, kelloja, kahin oita ja he

linöit ä. E räässä Suunta-yhty een72 kon sertissa meidän piti liikkua tilassa soitt aen. Ripu stelin riukuja ja 

kelloja pitk äksi käädyksi kaulaani, ja ne helisivät kun liikuin ja soitin samalla huilu a. K ehoni liikkeen 

aikaan saamasta äänim aisemasta tuli hyvin erit yinen, kiinn os tava tunn e. Soi11a puku myös vapautti kä

det tekemään jotain muut a. Ryhdyin haaveil em aan sellaisesta soivasta vaatt eesta, joka mahdollistaisi 

liikkumi sen ja erilaisten kilin öiden, helinöid en ja kahin oiden sävyjen vaiht elevan käytö n. 

Olin päässyt alku vuodesta 2010 Cutting E dge Arctic- produkti ossa Kirk ene sissä Pohjoi s-N orjassa mu si

soimaan arkti silta alueilta muk aan kut suttuj en laulajien kanssa, joista suurin osa kuului alkup eräiskan

soihin. Mukana oli kymm enen laulajaa Grönl anni sta, Alaskasta, K anadasta, Saamenm aalta ja eri puo

lilta Siperiaa. Jakuti alaisen shamanisti sen laulun mestarin Stepanid a Borisovan kan ssa esiint ymin en 

teki suur en vaikutuk sen. H änen kanssaan käydyistä kesku steluista oivalsin , ett ä haaveilemani soiva 

puku, jota kaavailin esiint ymisasuk seni, oli aivan sam anlainen kuin arkti sten shamaanien ritu aalinen 

vaate, joka on usein ollut kirjottu täyteen kelloja, riukuja ja muita soivia m ateriaaleja. 

Kelloja ja kulku sia käytettiin itäisessä ja koillisessa E uroopassa paitsi shamaanien, myös muiden ihmi s

ten ja kotieläintenkin puvuissa. Riitt a Rainio on tutkinut väitöskirjassaan Suomen rautakautisia kulku sia, 

kelloja ja kelloriipuk sia. Rainio kuvaa suomalaisten soivia pukuja ja niiden luomia äänik ent tiä: 

Suomen kansa//ismuseon sekå. useiden paikallismuseoiden kok oelmista koottu tutkimusaineisto kåsittåii 

kaikkiaan 486 kulkusta, kelloa ja kelloriipusta. -- Yli sadan suljetun lijytiikontekstin perusteella kul 

kuset, ke/lotja kelloriipukset olivat ihmisten vaatteisiin ja hevosvamsteisii11 kiinnitettyJå. koristeita, ;otka 

he/istessään muodostivat kantajiensa y mpärille åä"nikenttiä. -- Soittimet esiintyvät toistuvasti myos se/lafrten 

esineiden rinnalla,joita vryohemmåssä suomalais-karjalaisessa kulttuurissa pidetåä1z maagisina varausvci

lineinä. Fragmentaarisesti tavoite/tavassa rautakautisessa sekäperinteisessä kansankulttuurin äänimai

semassa kulkusten, kello/en Ja ke/loriipusten helinä nciyttåisi sijoittuvan territoriaalisten, sosiaalisten ;a 

kosmologisten rajrjen ylitystzianteisiin. 73 

72 Suunta on akust inen , muin aissuom alaiseen mu siikkiin ja im prov isaa tioo n erikoist unu t tri o, joss a so itt avat 

Kr istii na Ilm onen , T imo Väänä nen ja A nn a-K aisa Liedes . 

73 Raini o 2010, v (tiivistelm ä) 
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Rainion mukaan soiva puku teki käyttäjästään näkyvän ja kuuluvan, ja saattoi olla merkit yksellinen 

sosiaalisen arvoasetelman luomisessa tai sen vahvistamisessa. Puvun käyttäjä sääteli puvun soin

tia ja sen voimakkuutta lisäämällä siihen erilaisia kelloklustereita, joiden yläsävelsarjat vaikuttivat 

yhteissointiin. Pukuja käytettiin todennäköisesti erityisesti juhla- ja rituaalitilanteissa: 

Kun kulkusilla ja kelloriipuksilla varustetun puvun haltija lahti liikkeelle, mukana kannettavat soittimet 

synnyttivät hänen_ympa'rilleen metallin hekreva·n aä'ni-tai sointzkentän. Yksittaisten iskuhahmojen sijaan 

tallainen aänzkentta· koostui tasaisesta, tiheästi toistuvien iskujen aiheuttamasta pulppmlusta,jotajatkui 

siihen astz; kunnes puvun haltija pysähtyi paikoilleen. Puvun paälleen puettuaan ha11 ei juurikaan voinut 

vaikuttaa aä·nen muodostumiseen. Yksittaisten soittimien tuottama aä11ikentfa' ei va!ttai11alta· ollut voimakas, 

mf.ttta a'änen voimakkuutta voitiin lisala· kokoaJJ1alla _yhteen kimppuun useampia kulkusia tai kelloriipuk

sia. -- Vaikuttaisi kuitenkin silta; etteival käyttijal tavoitelleet JJ1aksimaalista aänen voimakkuutta, silla· 

soittimet roikkuvat suhteellisen vaha·n liikkuvissa, staattisissa ruumiinosissa:paässa; kaulassa, rinnalla, 

vyola'roilaja lanteilla. ---Lisaksi kiinnitysmekanismien lukuisat liikkuvat osat vaimensivat vartalosta tulleita 

impulsseja. -- Koska soittimia käytettiin niiden kulumaja"/jista'paälellen pitka'än, kelptlaitteissa kenties koko 

aikuisiän ... , aä'nikenttä muodostui p_ysyvaksi osaksi pukua, sen käyttöyhteytta· tai kciyttijää. -- Kansainva·

lisesta· nakokulmasta Suomen asukkaat eivai erottuneet naapureistaan, sillä heliseviäpuku;a käytettiin 600 

-1200-luvuilla muuallakin itaisessa· tai koillisessa Euroopassa . .. -- Lantisessä tai luoteisessa Euroopassa -

Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa - he!isevai puvut olivat paf;on harvinaisempia.74 

Ryhdyin tutkimaan tarkemmin soivia pukuja, tavoitteenani valmistaa tai valmistuttaa musisointiin 

soveltuva vaate, jota voisin soittaa liikkumalla. Lopulta tulin kuitenkin siihen tulokseen, että puku 

ei soveltuisi esitykseen, jossa minun piti liikkua suhteellisen paljon soittaessani myös lyömäsoittimia: 

puku olisi helissyt kaiken aikaa. Päätin siirtää idean johonkin pysyvämpään elementtiin lavalla. 

Olin käyttänyt lyömäsoitinsetissäni jo vuosia avaimista ja kahvi lusikoista tekemiäni helistimiä (chi

mes), ja ryhdyin suunnittelemaan tämän idean pohjalta jotain näyttävämpää. Halusin lavalle mukaan 

myös visuaalisen elementin, jossa olisi jokin kontakti paimenen maailmaan. Ensimmäinen luonnos 

Soivista Puista näytti tältä: 

ku va 14. Soiva puu, piirros luonnoski,jasta. 

74 Rainio 2010, 132, 188 
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1-laeskelin pitkään sopivia puita. Käytin testausmielessä suuresta männ ystä pudonnutta komeaa ok

saa, jonka havaitsin kuitenkin liian jäykäksi, jotta sitä heiluttamalla olisi saanut koko oksan helise 

mään. Sen pienet oksankärjet olivat nwös lii an hauraat ja katkeilivat helposti , ja se oli va ikea saada 

tuettua py styy n osaksi settiä. Eräänä kevätiltana Espoon Oittaan metsissä käve llessäni metsää oli 

karsittu, ja iso kasa nuorta, lehdetöntä taimikkoa makasi tien poskessa odottamassa poiskuljetus 

ta. Valit sin kolme sopivaa runkoa, jotka istutin kotona puutarharnrjon telinei siin ja joulukuus en 

jalkaan. Ripustin oksille isoäitini hopeisia kahvilusikoita, suutarin ylijäämistä hankittuja avaimia, 

kulkusia ja erila isia muita soivia ja kahisevia esineitä. Nyt oli mahdollista puuta tai oksia kosketta 

m alla saada koko puu tai osa siit ä helisemään. 

Soivien puiden ideaa kävtin tämän konsertin jälkeen nwös viimeises sä tohtorikonsertissa ja esi 

merkiksi ulkona luonnossa tapahtuneissa performansseissa: Soiva kylci Vienan K arjalan Haikal assa 

n1onna 2011 ja Paimenet valtaavat soiva11 metsiin Suomussalmen Soivassa m etsässä vuonna 2013. 

kuva 15. Soivan puun avaimia ;a lusikoita. Kuvat Kristiina 1/monen 

O lin tilannut soitinrakentajajuhana Nyrhise ltä poronnahkaisen kujeb-rummun. kyseessä on suo 

mensukuisten mansien shamaanirumpu, jossa rummun kehää kiertä vät erityiset kohoumat. Alkupe 

rä isen rummun toi tutkimu smatkaltaan Suomeen professori, su kuki elten tutkija Artturi 1--:.annisto 

vuonna 1906, ja se on Suomen Kan salli smuseon kokoelmissa. 

O lin saamaani rumpuun tyytyvä in en, ja etsin siitä erilaisia soin teja. Vietin pitkiä aikoja rummun 

kanssa, sitä erilaisilla kapuloilla, esineillä ja käsin koputellen ja suhist ellen. Nyrhinen oli tehnyt 

rumpuun sopi\·an jäniksenkarvalla pääll ystet yn kapulan, mutta sen antama sointi oli äänentoistol

lisee n konserttiin liian pehmeä. Testasin erilaisia mallet -kapuloita ja löys in niistä sopi\·an. Halusin 

myös pehmeää suhinaa rumrnusta, ja kokeilin kaik enlaisia harjoja, vispilöitä ja siveltirniä. Lopulta 

suurin puuterisiveltimeni toimi parhaiten, ja uhrasin sen musiikille . 
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Seuraavaksi yritin kek siä, miten saisin yksin aikaan mahd ollisimman suuren, kaoott isen efektin. 

Tutkin, olisiko mahdollista sekä äännellä, puhaltaa että soittaa lyömäsoitinta yhtä aikaa. Löysin 

yhden kombinaation, jossa ainakin saatoin tehdä näitä kaikkia limittäin: tein kokeiluja, joissa soitin 

puusarvella töräyksiä, löin sillä shamaanirumpuun ja samalla lauloin. Näin minulla oli toisessa 

kädessä puusarvi, joka toimi samalla rumpukapulan a, toisessa kujeb-rumpu, ja suu vapaana lauluun 

aina kun oli sarven vuoro lyödä rumpuun. 

Mietin pitkään, mistä saisin harmoniaa tuottavan elementin soittimistooni. Kaipasin myös pitkää 

sointia muualta kuin huiluista ja omasta äänestäni, jotta saisin aikaan päällekkäi siä pitkiä sointeja. 

Otin mukaan kanteleen, mutta sitä oli fyysisesti vaikea yhdistää muuhun kuin laul am iseen, enkä 

halunnut ryht yä laulavaksi kanteleensoittajaksi. Pohdin mahdollisuutta rakennuttaa kap uloill a lyötävä, 

bassokielin varustettu kanteleentapainen soitin, joka olisi voinut olla osana lyömä soitin set tiäni. 

Jossain vaiheessa katseeni kääntyi kotona seinällä roikkuvaan tansanialaiseen ili111bami75, Hukwe 

Zawosen rakentamaan suu rehkoon sormipianoon. Soitinta soitetaan norma alisti peukaloiden ja 

et usormien kynsillä , mutta en ole koskaan onnistunut pä äsemään sen harjoittel em isessa alkua 

pidemmälle . Kynteni eivät kestä soittimen metallikielten kuluttavaa vaikutusta, eikä so rrn enpäillä 

pysty soitinta kovin kau an soittamaan : metalliset kielet on tehty polkup yörän pinnoista takomalla, 

joten ne ovat kovia ja jäykkiä. Ryhdyin testaamaan soitinta lyömäsoittimena, ja löydettyä ni tähän 

sove ltuvat kumipäiset kapulat, alkoi sormipiano kuulost aa mahdolliselta setin osalta. 

Otin settiin mukaan myös tiibetiläisen soivan kulhon ja kiinalaisia pöydällä lepääviä lautasia, koska 

tarvitsin pitkään soivaa ääntä. Lisäksi mukaan tuli muutamia kelloja ja symbaaleja telineineen. 

Lopullinen settini näytti tältä: 

kuva 16. Laitumella-setti. Kuva Jorma Airola. 

75 Muita nimiä tälle afrikkalaiselle soittimelle ovat esimerkiksi mbira (Zimbabwe )ja gogo-mari mb a, so itti 

men suuri in mestareihin kuuluvan Hukwe Zawosen gogo- heimon mukaan. 
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Konsertin ohjelma 

K olmas konsertti L aitumella oli tunnin pituinen yhtäjak soin en kok onai suu s, jossa eri kappaleita 

ei ollut käsiohj elma ssa nim ett y erik see n , eikä niid en välissä o llut aplodeja. Minulla o li kuit enkin 

it selläni työnimet konsertin eri jaksoill e. Olin rakentanut Pit skun Kulttuurikirk on lava lle Soivista 

Pui sta in sta llaat ion , joka kehysti lyömäso itin setti äni. Konsertissa o li kevy t ääne nto isto. 

L aitumella oli tähän ast isist a tutkintokonserteistani haasteellisin: minull a oli siinä täysin uu si 

so itinkombin aatio, jonk a kanssa esiinn yin soo lon a soitt aen kaikkia soittimi a yht ä aikaa . Säveltä 

m äni mu siikki oli koko na an uutt a lukuun ottamatta yht ä huilulla so ittam aani perinteistä melodi aa 

(Muanitusta) . Olin ottanut muk aan laul ettu a tekstiä kolm een eri jak soo n , ja pyrkim ykseni o li testa ta 

ilm aisuni äärirajoja eli ottaa hu oma tt avia ri skejä impro visoim alla vapaasti ja jättä mäl1ä esimerkiksi 

eri jaksoje n väliset siirt ym ät osin tilanteen vaa tim an heittä ytym isen varaan . Suurin haaste minulle 

oli ilm an muuta tek sti n laulamin en. 

1. }outomailla 

Aloitin konsert in soitt am alla mänty huilulla impro visaat ion , johon lisäsin toisen eleme ntin laula

malla huiluun yksink ert aisia bord un aelementtej ä. J aksossa palasin tutkimaan musiikin mikrot asoa, 

yksiää ni syytt ä, huilun so inti a ja pelki stä mi stä, jotk a olivat her ätt änee t hu om ion i ensimmäisen kon

sertin aikana. Tästä jakso sta mu oto utui myöhe mmin väljästi strukturoitu, run saas ti imp rov isaat iota 

sisä ltävä teos, jota olen esittänyt useissa kon sertei ssa . 

Jännitin esitystä, ja se vaikutti erit yisest i äänen käyttöö n . Olen suhteellisen kokematon laulaja, ja 

jännitt äm inen aiheutti esityksessä yllätt äviä kirist yksiä äänen tuottamiseen. Hu omasin tämän heti 

ensimmäisessä jakso ssa, huiluun laulaessani. Laitumella-kokonaisuutta harj oitellessa ni olin löytä nyt 

äänestäni uud enlai sen soiva n ulott uvuuden, resonanssin ja rent oud en. Mitään näistä uu sista löydöistä 

en saanut esityksessä toimimaan, vaan ääni käyttä ytyi ennalta arvaam attom asti. Tämä on tiete nkin 

tyypillistä, kun esiinn ytään ensimmäistä kert aa minkä tahansa uud en soittim en kanssa: harj oitu s 

ei ole koskaan ener gialtaan sama kuin esitys yleisön edessä, ja vasta mone en kert aan esiint yminen 

vakiinnutt aa uud en soittim en hallinn an. Minulle tämä uusi soitin oli laulun yhdi stäminen huiluun , ja 

myöhemmin konsertissa tekstin laulaminen. Olen tehnyt paljon vapaa ta ääni-improvisaatiota, mutt a 

sen lainal aisuud et ova t hyvin eri tyyppisiä kuin melodi sen ja/ tai sanallisen laulamisen. 

2. Shamaanin huuto 

Konsert in toinen, viidentoista minuutin pituin en jakso o li melkein kokonaa n ään i-impro visaat iota . 

P yrin luomaan kontra stia konsertin en simm äiselle, hempeäll e ja viipyilevä lle jaksolle ja sam alla 

pohjustamaan myöhempiä, laulullisempia äänellisiä jak soja . Valitsemastani in st rum entaati osta seu

rasi se, että äänen käyttö o li kon serti ssa sitovana elementtinä, joka oli muk ana läpi melkein kok o 

esit yksen. Äänen tu ot tamin en ei tässä jaks ossa ollut ongelma. Imp rov isaat iosta tuli hyv in inten sii

vinen, ja käytin paljon ää rimmill een kiri stett yä, korisevaa ääntä. Jännit ys vaikutti sen verran, että 

korin aefekti ei ollut täysin rento. Täm ä aiheutti tiet tyjä ongelmia myöhempiin lauluj aksoihin. 

3. Maanitusta 

Palasin ensimmäisen kon sertin pitkän estetiikan maanitus-t eemaan ja valitsin soittim eksi Gunnar 

Stenmarkin rakent ama n d-vi reisen Månm arkapip a-huilun, joka on H ärjeda lspip a-huilu sta kehit et-

54 



ty, tasavireinen versio. Tämä huilu on sopraanonokkahuilun kokoinen soitin, ja toi vaihtelua kon

sertin mataliin huiluihin. Pienempi huilu on myös ketterä soittaa, ja sopii hyvin nopeaan tanssisoit 

toon. Jakso tarjosi kontrastin edelliselle, täysin abstraktille ääni-improvisaatiolle ja palautti kuulijan 

takaisin paimenen arkeen. 

4. Susi raapii 

Tässä jaksossa käytin lähes kaikkia rakentamani lyömäsoitinsetin äänilähteitä sekä omaa ääntäni. 

Tavoitteenani oli saada aikaan pitkä, nouseva kaari metsän ja muinaisuuden ääniä. Koko jakso oli 

improvisoitu: olin päättänyt etukäteen vain idean kaaren dynamiikasta ja äänellisistä elementeistä. 

5. Hul~wen l~anssa J~arjamajalla / Tuttu luUu mie Lruvitan 

En ollut lainkaan aikeissa ottaa kolmanteen konserttiin tekstiä, vaan olin suunnitellut pysyväni 

äänenkäytön suhteen sanattomassa ja improvisatorisessa ilmaisussa. Hain kuitenkin inspiraatiota 

runolaulun maailmasta ja tutkin, millaista tietoa paimenmusiikista ja paimenista löydän runoista. 

Etsittyäni SK VR:n 76 paimenaiheisia runoja, niitä löytyi teoksen verkkoversion haulla 626 kappa 

letta. Vaikka en sitä etukäteen suunnitellutkaan, sävellysprosessin aikana alkoi kappaleisiin pyr 

kiä mukaan runoa, tekstiä. Runomitta alkoi houkutella, sillä teksti kuljettaa musiikkia eteenpäin 

itsestään selvästi omalla painollaan, kun instrumentaalimusiikin säveltäminen ja sovittaminen on 

tietyllä tavalla työläämpää. 

En ole ammattimainen laulaja, päinvastoin laulaminen on ollut minulle muusikontyössä ja opin

noissani haasteellista. Olin siis valintatilanteessa: lähteäkö seuraamaan inspiraatiota ja ottaa laula

misen riski vai turvautuako varmasti toimivaan materiaaliin ja ennalta koeteltuihin taitoihin?Olin 

kerännyt syksyn ja kuluneen talven aikana konsertin materiaalia ja ideoita ja pyrkinyt laajentamaan 

omaa kapasiteettiani esiintyjänä ja musiikin tekijänä. Olin ollut yläsävellaulukurssilla ja tiibetiläis 

ten kulhojen soittokurssilla. Aloitin pitkästä aikaa laulutunnit ja kävin jopa tutustumassa kurkku 

lauluun. Jostain syystä laulaminen ja äänen harjoittaminen oli ajankohtaista, ja harjoitteli n itsekseni 

säännöllisesti automatkoilla ja kotona. Koin talven aikana edistyväni äänenkäytössä ja löysin uu

denlaista resonanssia äänestäni. Olin tästä kaikesta innoissani. Päätin siis seurata intuitiota ja ottaa 

konserttiin mukaan tekstiä. 

SKVR:n paimen-aiheisista runoista muokkaamalla syntyi ensimmäinen teksti: 

metsän muori metsän/aari 

metsän kultainen kuningas 

metsän ihti metsåi1 ahti 

korven korkia kuningas 

anna rauha rahvahal!e 

sittasorki!!e sovinto 

anna kirjon karjat k4yå· 

76 Suomen Kansan Vanhat Runot -kokoelma eli SKVR on 34-osainen teos, jossa on julkaistu suurin osa 

arkistoihin tallennetusta ja kirjallisista lähteistä löydetystä perinteisestä kalevalaisesta kansanrunoudesta. 

Kirjasarja sisältää noin 100 000 erillistä runotekstiä ja on nykyään saatavana sähköisessä muodossa, jossa voi 

tehdä hakuja asiasanan mukaan: http://dbgw.finlit.fi/skvr 
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JUlllalan ;ukoa ll(_yiiten 

111aariaisen maata lll)IOien 

soitan suolle men(ycini 

kankaalle karattuani 

111cien paä!le pcias(ya·11i 

pimahuta11 pillici11i 

lujahuta11 luikkuani 

soitan lehJJ1cin /euka/uul/a 

pukin luulla pul/itte/en 

kci11i11 soita ka·vin maita 

kci11i11 {J!Ot]!jci ahqja 

ka/utttl}a kallioita 

tuttu luttu mie tn(11ita11! 

Säest in laulua käyttämällä ilimb aa lyömäsoittimen a. Ilimball a soit ett u säestyskuvio kulki tempossa 

ja lau lu sen pää llä rub ato ssa . 

6. Soivat puut 

Soi\ ·illa puill a oli konsertin tä ssä vaih eessa oma jaksonsa . Puiden helinä ä ja kilinä ä korostet tiin 

äänentoistolla, mutta havaitsimme mik saaja Vesa Norilon kan ssa, että mikit ykses tä huolim at ta 

puut jäivät pieni ääni siksi. H alusin ne esiin, ja tässä jaksossa ne ovat kin pääosassa . Pui ssa käytettiin 

minimik rofo neja siellä tääll ä oksiin kiinnit etty nä. 

7. Tuuli 

Toi sessa kons erti ssa käytetyn Futujar an halusin myös tähän jaksoon, ko ska siinä on er ikoi slaatui 

nen, vaimea n suhis eva sointi, jok a on kuin tuuli. Tä m ä jakso oli ko ko naan imp rov iso itu. H ain so it

tim esta mahdollisimman suurta dynamiikk aa. Vaikka soitin on pieni äänin en, sen kaikkein hilj ais in 

soint i on niin vaim ea, että voim akka am mat äänet ant ava t mi eliku van laajasta dynam iikasta. 

8. Pai1nenen l<uolema 

T ämä oli konse rtin toinen pidempi tek st illinen lauluj akso . K okos in ja mu okk asi n SKVR:n paimen 

runoista tekstin: 

Turun /urun luttu paimen 

Tiliin /illin likka paimen 

A;a karjas ta!/e maalle 

Talia maalle tal/e puolen 

Tcia/011 heinai helllpukkaiset 

Viitan va171t1f vehricia·set 

Pualaamet on punaasemmat 

l\1ansikatkin makiamJJ1at 

Kiven juuri kirkkahampi 
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Li//J,(kka on liha11avtpi 

(Ku!Hupi Jumalan paiva) 

KHtkHttefin ketkHttefi11 

KitkHtteli11 kafkJ,(ffefin 

~nsin llaJ,(ro 11apsahJ,(ffi 

Sitten kJ,(oli kapsahutti 

Soikin suohon samJJ1a!ihi11 

Kahen kanlosen vaiihin 

]Hurehen ko/omen koivun 

Tekstin ohessa käytin ääni -imp rov isaatiota väritt ämää n ja komm entoima an abs tr aktia ta rin aa. 

Soitin shama anirumpu a aluk si puuterisiveltim ellä ja va ihd oin sen voim akk aamm assa kaaos jaksoss a 

puu sarveen , jolla löin rumpu a sam alla kun lauloin , puh altaen välillä sar veen . 

\/~ t-J l'Z.IAA-SF r 

p UNlrA 5 f' Mf'lA- 1 

kHva 11. Paime11e11 kHoleJJ1a,· rakennelH011110s. 7jopaivakirja. 
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T ässä jaksossa ilmeni esityksen suurin ongelm a - nahkak alvollinen shamaanirumpu oli esivarmi ste

lu ista huolimatta-7 laskenut esityksen aikana virett ään huomatt avasti, eikä soinu t enää samalla taso lJa 

kuin harj oituk sissa. Olin laulanut tekstin rummun peru säänen muk aan, ja nyt rummun soin ti oli niin 

m atala, että se hämäsi minut esitystilant eessa. Laulu lähti kulk emaan liian matalalta, eikä soinut hy

vin . Tä ssä vaih eessa esitystä olin jo aika poikki. K aikki en soittimien ja tekstin yhtäa ikainen hallitse

min en osoitt autu i raskaaksi, ja jouduin pinni stämään kaikki voimani saadakseni kapp aleen loppu un. 

9. Tuuti Tuonen l<arjaa 

K onse rtti pä ät tyi pelki stet tyyn kehtolauluun , jossa suhi sutt elin rumpu a puut erisiveltim ellä pyör i

tellen ja lauloin sam alla impro visoiden hiljaisella äänellä. 

J äll<itunnelrnia 

K olmann en kon sertin oli tarkoitu s olla Kok o- teatt erissa Hel singissä 24.- 25. to ukokuuta, mutt a 

teatter i joutui yllät täen etu ajassa putk iremonttiin ja touk okuun tapahtum at peruut et tiin. Toisen 

til an etsiminen kevää n ollessa jo pitk ällä vei run saas ti aikaa, eikä vastaavaa teatte ritil aa sit ten löyty

nytkää n . Sain va rattu a Kulttuurikirk on , joka muutti koko esityksen kon septi a jo nkun verra n, kos ka 

olin suunnitellut teatt eritil aa hyödynt ävää esitystä. Minun onni stui va rat a vain yksi esityspäivä, 

jot en harj oitu skonserttia samassa tila ssa ei saatu järjest et tyä. 

A rvos tan riskin otto a taiteessa , ja L aitumella-konserti ssa riskeerasin enemmän, kuin m itä ehk ä 

koskaan muu sikonur ani aikana. Ko n serttitil ann e ei kaikilt a os in onni stunut parh aa lla mahd olli

sella tavalla, mu tta tekemi spro sess i oli tärkeä ja opet tava inen . Se pani alull e oleellisi a as ioita, jotka 

kyp syivät seur aaviin konsertteihin ja ulotti vat vaikutuk sensa tutkinn on jälkeisee n elämää n. 

Konseptin a tämä soitin yhdi stelmä ja soo lon a esiint ymin en oli minull e alueva ltaus. Multi -in stru 

ment alismin tu omin en soo loes itykseen ensimm äistä kert aa oli haaste, ja laulami sen yhdi stä min en 

siih en teki ha asteesta suur en . Lyömä soitin setin rakent amise en käytett y aika oso it tautui varsin 

hedelm älliseksi, ja olen käytt änyt pro sessissa löy tyneitä ideo ita myöhemminkin . 

Pohdin työpäivä kirj assani huiluimpro visaationi kehitt ymi stä kolm ann essa pro jekti ssa. T ässä vai

heessa minull a oli pieni aav istu s siitä, mihin työs kent ely saa t taisi joht aa : 

Jaivafkii improt huiluilla jotenkin liian samankaltaisiksi? Toistanko samaa kaavaa? Vai onko muotoutu

massa oma tyyli soittaa? Onko se l?)1va vai onko se maneerista? Toisaalta, onko asenteeni improssa muut

/Jmut, tarkoitan sita tunnetta ja tilaa,jossa soitan? Onko niin, et!d nyt k:ykenen vapaammin soittamaan, 

parisen useammin yliir arkikokemuksesta"? 78 

Tässä sävellysp rosess issa ann oin mu siikin tull a ja menn ä, vir rata aiemp aan verrattu na intuitii vi

semmin ja vähem m än järkip eräi sesti. Paim enmu siikki oli lä snä konserti ssa estetiikk ana, säve lmin ä 

ja inspir aat ion lähte enä. E n kuit enk aa n tehn yt enää mu siikki a paim enesta tai paim enmu siikki a -

olin paim en . 

77 Shamaan irum pua lämmi tt i lampp u esityksen ajan 

78 Il mo nen 2010c 
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8 Neljäs t~onsertti: Villit pillit 

• • • • • 

kt,ma 18. Kristiina Ilmonen soittaa Härjedalspipaa Villit pillit -konsertissa. K1✓11a Jorma Airola . 
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Pillit, improvisaalio ja ihmisääni 

Miksi half,(an soittaa niinkf,(in nyt soitan? Tai oikeastaan pitå'isi ~D ia; miksi sävella11/i mprovisoin nyt 

nå'in? Mitå" tå111ä 111t1siikki on? Onko st!lå. våliål Oikeastaan ainoa .ryy, miksi asetan nå111ä ~SJ1llykset 

itselleni, on saada selville, olenko 11,(onut tiedostamaltani itselleni jotkin mt1siikziliset rqjat tai sciänniit, 

joita nof,(datan. Mitå· ne ovat? Kuinka vapaata on vapaa iJJJprovisaatio? Vapaf,(S ei JJJint.1lle ole mt.1siikissa 

itseisarvo, edes improvisaatiossa. Miten vapaa haluan olla.Ja miten på·cisen sellaiseen soivaan lopputulokseen, 

pka 111int.1a itseå11i miel!Jttåäl79 

Nä in pohdin tul evaa konsertti a tek st issäni tutkintoni lautakunn alle. Neljännen konsertin oli m äärä 

sisältää omia sävellyksiäni huiluille, ja siitä oli tarkoitus julk aista CD -levy. Ajatt elin alun perin tässä 

vaihee ssa tutkintoa tek eväni mu siikki a er ityisesti poikkihuiluilla. O lin käynyt Göteborgissa poik

kihuiluseminaarissa ja hankkinut uut een m eta llise en poikkihuiluuni hienon pui sen suuk app aleen. 

Suukappale toimi hyvin , mutt a koin tässä va iheessa pro sessia siirt ym isen läpälli sen , tasavireisen 

huilun siistiin sointiin liian suurena hypp ynä, poikk eamisena tutkinnon teemoista. Pä ät in keskittyä 

samo ihin soitinp erhei siin ja niihin rouheisiin, puutt eineenkin sympaattisiin, puisiin kan sanpuh alti

miin, jo ita olin tähän mennessä tutkim okon serte issa käyttänyt. 

O lin jälkikät een tyytyväinen päätök seeni toteuttaa konsertti os in soo lon a, osaks i duona kanteleen

soittaja Timo Väänäsen kans sa. Kon sertist a tuli kokonaan impro visoitu ja aku stin en. Tämä antoi 

tilaa tutkintopro sessin keskeisille teemoille: läsnäol o ja flow, improvisointi ja ilm aisu, ar kaain en 

estet iikk a ja sen rinnastus avant ga rdeen sekä soo losoitto ja kommunik aatio . Du oso itt o ei ollut 

sin änsä uutta, mutta toisesta konsertista poik eten se oli nyt aku st ista, eikä koneita ta i äänentoi stoa 

tarv innut otta a huomioon. Jatko in työskent elyä kolmann esta kon serti sta alkan een uud en elementin 

kanssa: huiluun ja nyt myös liruun laul amin en sai tässä konse rti ssa uusia piirteitä ja ete ni ent istä 

modernimpaan ilmai suun. Poh din lautak unn alle kirjoittamassani tekstissä tutkinnon keskeisiä 

teemoja näin: 

Improvisaation suhteen halt.1an tutkia yk sinsoiton ja duosoiton eroja, yhtenevå'i.ryyksiåja vaikt.1tt.1sta omaan 

soittooni. Olen iJJJprovisoinut pafon yhtyeissåja vryoskin yksin,ja nå'iden rinnastaminen kiinnostaa tållå. 

hetkellci. Miten soitan eri lailla soolona kuin toisen kanssa? Pystynko· itse kommunikoimaan itseni kanssa 

samalla tavoin kf,(in toisen soittajan kanssa, saanko heitettyä itselleni impt.1Lrseja ja saanko niistä kiinni sa

malla tavoin? Paäsenko· "sinne': tilaan jossa kaikki on luontevaa eikå. tietoinen mieli enää hallitse soittoa. 

Mitä oikeastaan on vahäsäveli.ryys, muinaissuomalainen perinne ja pitkci estetiikka, arkaaiSf,ff.lS kansan

JJJ!,(Siikissa? Mitå" ene111må11 näihin teemoihin .ryventyy, sitå" laajemmat nåko·alat af,(kenevat ja sitä haasta

vammalta aihe tt.1ntuu. 011 kiinnostavaa, misså· våhåsciveli.ryyden rajat menevål- milloin tyylilliset valinnat 

vievät selkeåstzjonnekin JJJNtfalle ja miten sieltå}äasee takaisin. Nyt jt.1tfri halt.1an liikkt.1a erityisesti !allä 

rajalla.80 

Soittimet 

Mietin et ukäte en useit ak in vaihtoehtoisia ohjelmia tähän konserttiin, ja haaveen an i oli so ittaa koko 

konsertti yhdell ä puh altimell a. Pääd yin kuitenkin jälleen otta m aan muk aan usea mm an soittim en , 

jott a soittimen kestäv yydestä ei tulisi liian suurta onge lma a. 

79 Ilm onen 2011a 

80 Ilm onen 20116 
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Timon kanssa soitettaessa puhallin valikoitui hänen Kirjokansi-kanteleensa sointiin ja vireeseen 

parhaiten sopivaksi. Tämä matala d-vireinen Månmarkapipa eli Härjedalspipanin tasavireinen 

versio on kuitenkin sekin soittimena rajallinen: se soi korkeintaan puolisen tuntia ja menee sen jäl

keen niin tukkoon, että soitto ei enää onnistu. Myös soittimen koko on minun käsilleni niin suuri, 

että saan sormet juuri ja juuri ylettymään sormiaukkoihin. Pidempi soittorupeama olisi fyysisesti 

mahdoton ilman taukoa. Soitin on kuitenkin ilmaisuvoimainen. Huilu vaatii paljon ilmaa, koska 

perusvire on matala. Toinen oktaavi edellyttää siten voimakasta ylipuhallusta, ja on dynaamisesti 

erityisen ekspressiivinen. 

G-vireiseen liruun sain konserttia varten lirunrakentaja Pekka Westerholmilta uuden, entistä 

jäykemmän katajaisen lehdykän. Sain sen soimaan hyvin juuri ennen konserttia pitkän, viikkoja 

kestäneen lämmittelyn ja sisäänsoiton jälkeen. Konserttia edeltävänä päivänä kieli halkesi. Pystyin 

kuitenkin soittamaan lirulla konsertin läpi. 

kuva 19. Lirun katajainen kieli. Kuva Kristiina Ilmonen. 
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Kolmas valitsemani soitin oli lempisoittimeni, Pentti Mäkelän rakentam a mäntyhuilu, jo ta käyt in 

jo ensimmäisessä ja kolmannessa konsertissa. 

Harjoittelu 

Työskentelytapanani oli edelleen soittaa arkistomateriaalia, paimensoitteita, runolauluteemoja ja 

jouhikkosävelmiä sekä muunnella ja impro visoida niiden pohjalt a. Koetin yhä syvemmin omaksua 

tuota muinaisempaa sävelkieltä osaksi omaa sanavarastoani, niin että se olisi yhtä luonteva osa 

muusikkouttani kuin paimenella kaksisataa vuotta sitten. Tätä työtä olin tehnyt pitkään, tietoi sesti, 

järjestelmällisesti, vähä vähältä laajentaen ja syventäen. Mitä enemmän soitin näitä pieni ä melodia

aiheita ja "pitkää soittoa", vähäsävelistä, pitkäkestoista ja improvisoivaa mu siikkia, sitä selvemmin 

tunsin kuinka alussa olin.Toinen työmuoto oli vapaa impro visaatio, jossa annoin itselleni luvan 

tehdä "mitä vain". Kun otin pillin käteen , sieltä sai tulla ulos mit ä on tu]]akseen. Sitten työskente

lin materiaalin kanssa, jotta sain improvisoiden syntyneet tekniikat, sävyt ja ideat vakiinnutettua 

osaksi improrepertoaariani. Välillä muistuttelin mieleen improvisaation lainalaisuuksia ja kävin läpi 

erilaisia, vuosien varrella mukaan tarttuneita musiikin ja improvisaation hahmotu stapoja . Kuvailin 

konsertille asettamiani tavoitteita lautakuntatekstissä vuonna 2011: 

Keikalla ncimii kaksi toivottavasti sulautuvat y hteen, paivcitajtmta pannaan {Yr;cicin ja paimen astuu esiin. 

Tciman pciiva-,z paimensoittqjan paässci on toki paljon muutakin kuin arkaainen aä·nimaisema, mutta 

asenne on sama. Pilli, minaja ta1nci hetki. Musiikki lahtee siitci.8 1 

Harjoittelimme ja äänitimme Timo Väänäsen kanssa puolen tunnin duoimpro visaatioit a, mutt a 

suurin pohjat yö kommunikaatiossamme oli teht y jo Suunta -yht yeen suurelta osin impr ov isoidui ssa 

produktioissa. Kävimme Väänäsen kanssa myös esiintymässä ennen kon serttia Latvias sa. 

On kiinnostavaa havainnoida improvisoinnissa, missä arkaainen loppuu ja joku muu, nykyinen, 

alkaa. Tai päinva stoin. Vai onko niill ä oikeastaan kovin paljon eroa? Arkaainen avantgarde on Heikki 

Laitiselta omaksuttu sanapari, jota on Sibelius -Akatemian kansanmusiikin osastolla ajoittain käytetty 

kuvaamaan vapaata improvisaatiota, jossa käytetyt tyylilliset elementit ovat peräisin lähinnä muin ais

suomalaisesta traditiosta, mutta jossa vapaa kokeilu ja epätyypilliset soitto- ja laulutekniikat ovat yhtä 

lailla osana ilmaisua . 

Kansanmusiikin osaston toiminnassa perinnemusiikin ja musiikillisten ja esityksellisten kokeilujen 

törmä yttäminen alkoi jo omana opiskeluaikanani 1980-luvulla. Silloin syntynyttä taidetta voidaan 

varmaankin kutsua avantgardeksi, sillä se lienee kuitenkin ollut siinä määrin vallitsevan perinnne 

käsityksen vastaista, kapinallista, uutta luovaa, rajoja rikkov aa ja kokeilevaa toimintaa. Revimme 

tuolloin esimerkiksi Kirkuna-r yhmän esityksessä nuotteja rytmikkäästi. Toisessa, pitkässä impro

visaatioteoksessa rikoimme soolon huipentumana soittimemme pala siksi. Yleisönä oli pääasiassa 

kansanmusiikki -ihmisiä: konteksti huomioon ottaen kanteleen, viulun ja haitarin hajottaminen kon 

sertissa oli tosiaankin rajoja rikkovaa toimintaa. Toisaalta 1980-luvulla, kan sanmu siikin uuden aallon 

ja korkeakoulutuksen tuottaman nykykansanmusiikin herättäessä vielä ihmetystä harrastajapiirei ssä, 

herätimme pahennusta akateemisena opiskelijayhtyeenä Kaustisen kansanmu siikkijuhlilla soittam alla 

81 llmon en 2011 a 
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perinnekappaleita kansallispuvut päällä.Juhlien johtokunt a piti kriisi kokouksen, koska oli vakuuttu 

nut, että halu simm e jotenkin pilkata kan sanmu siikki a. 

Voidaanko avant ga rde -termi ä käyttää vielä, vai onko täm ä tyylisuunta nykykansanmu siiki ssakin 

jo niin vakiintunut, että ei ole en ää kysym ys ava ntga rdest a termin varsinaisessa merkityk sessä? 

Muusikkona minull e ei termin olog ialla sinänsä o le merkit ystä, koska koe n soitt ava ni nyt sitä, mitä 

haluan soitta a. Koen tekevän i l?Jk:Jpaimemm,siikkia, oma a mu siikki ani. 

Kun kyseessä on puhaltimien tavoin yksiääninen soitin, ei harm onia ole soo loso itossa m ääräävässä 

roo lissa, ja harm on ian merkit ys on muinais suoma laises sa kansanmusiikkitraditiossa muutenkin 

taustalla. Melodia ja rytmi ovat pääos issa, ja rytmi on sisäänr ake nnettu melodiaan jo va lmiik si, eikä 

er illi stä säestystä tarvita. Muinaissuomalainen musiikki rakentuu lyhyistä fragmenteista, toistosta ja 

muuntelusta. Säerake nteet ovat epäsää nnölli siä, samoin ryt mit . Musiikin dynamiikka ja fraseeraus 

rakentuvat pitkill e ja lyhyille sisäkkä isille kaari Jle, ja aikakäsitys on enemmän syklinen kuin lin eaa

rin en. Perint ees tä löy tyy sekä rub atoa että pulssillista, tan ssillista soitt oa. lnt ervallit ovat häilyviä: 

esim erk iksi ter ssi voi olla suuri, pieni tai yht ä hyvi n jotain siltä väliltä. Aste ikot synt yvät sen myötä, 

millainen pilli on paimenelta satt unut synt ymää n ja kuink a paksut ovat soitt ajan sor m et . PilleilJä 

on imitoitu hevosen hirnuntaa, peloteltu pet oja, soitettu om asta päästä: rosoa, sävy jä ja hälyääntä 

on musiikissa ollut taatusti muk ana. Tuntuuko siksi kolmi sointumaailm an ulkopuolella kulkeva, 

vähemm än län sim aiseen tonaalisuuteen tai konsonanssiin nojaava mu siikillin en ilm ais u, es imer

kik si länsimaisen nykymusiikin traditio, olevan henkisesti lähellä arkaaisuutta? 

En o le itse opiskellut taidemu siikki a nuoruu svuos ien jälkeen , eivätk ä nykym usiikin soittotekniikat 

ja efektit kuulun eet silloin opinto-ohjelmaani. O len läht enyt sen sijaan tutkim aa n omien soitti mi e

ni ulottuvuuksia intuitii visest i kokeilemalla ja impro visoim alla. 

Ilmaisu, flow ja lwmmunil~aatio 

llmaisullisesti minu a kiinnostaa er ityisesti se, miten pää sen es ityksessä flow-tilaan, jossa päiväta

junta ja tietoisuu s jäävä t pienemp ää n rooliin ja musiikki pääsee "virtaamaan" vapaasti. O nk o tähän 

olemassa joku systeem i? Pää senk ö sinne ain a halutessa ni? Mikä muuttuu, jos pid än soitt aessa sil

mät kiinni tai auki ? Häiritseekö ää nentoi sto ja kuinka paljon? H äirit seekö sen puuttuminen? Mi ten 

to isen soitt ajan läsnäo lo muutt aa tilannetta ? 

Halusin tähän konserttiin toisen soittajan juuri testatakseni omaa reago inti ani soo lo- ja duotyös

kentelyssä. A nn oin itselleni ha asteen olla oma "spa rraajani " soo lona soitt aessa. Miten pääsisin 

itseni kanssa samanka ltai seen kommunikaatioon kuin du ona to isen kanssa? Kyseessähän ovat kui 

tenkin samat imp rovisaa tion lain alaisuudet . Soittaja lähett ää ja vastaanottaa impul sseja, tulevat ne 

sitt en toiselta soittajalta tai häneltä its eltään . Oleellista on pääse minen intuitiivi seen tilaan, jossa it

sekritiikki tai kritiikki ylipäät ään ja sen myötä pelko epäon ni st umi ses ta häivytetää n taustalle. Nä in 

vapaut unut energia voidaan käyttää läsnäol oo n ja aitoo n kommunik aat ioon. Musiikissa minua on 

ain a kiehtonut riskinotto, läsn äolo, ääriraj oille meneminen ja persoonallisen ilmai sun hakemine n . 

Imp rov isaatio on periaatteessa jo sinänsä riskinottoa, mutt a siin äkin voi pelata varman päälle ja 

olla ilm aisematt a yht ään mit ää n . Siinä miele ssä on aivan sama, soitta ako nu ote ista vai imp rov is-

oi ko, lopp utul os voi olla aivan yht ä tylsä tai hieno. Pohdin suhd etta ni imp rov isaatioo n tekstissäni 

lautaku nnalle vuo nn a 2011 näin: 
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Impro 011 hienointa silloin, kun löytJ!Y)otain uutta, se/laistajota ei itse tie111!)1t olevan olemassa. Se 011 

hienointa, kun onnistuu olemaan hetkessci mukana, omana itsenaä°nja auki . l111prossa kaikki voi mennci 

11;yos pieleen, mutta se riski on pakko ottaa.82 

Konsertin ohjelma 

Ko nsert ti jakautui kolm een impro visoituun jaksoo n , joista kaksi ensim mä istä olivat soo loja eri pu

haltimill a. Kolm as jakso oli duo kann eltaja T im o Vää nä sen kanssa . A ku st isee n esityksee n päädy in 

siksi, että vaikk a jotk ut soit tam ani äänet saat tavat jäädä kuul okynnyksen rajo ille, mikit ys olisi nyt 

vienyt liikaa hu omio ta soitt ami selta. Lisäksi tämä oli v iidestä konserti sta ni ainoa aku st inen , ja sel

laisena hyvä kokeilu . Sali oli sin änsä hyvä, ja aku stin en esitys on hyvä llä tava lla haas teelli ne n: pilli ä 

pitää soittaa aivan eri tavo in aku sti sest i kuin äänentoisto n kanssa . 

1. Mänly 

Mänty hu ilulla so itetu ssa soo loimpro visaatiossa pyrin pelki ste ttyyn soit too n ja läsnäo loo n. K äy-

tin omaa äänt äni puh altimien parina samaan tapaan kuin kolm ann essa konserti ssan i. Arvioin itse 

työpä iväkirj assani soiton onni stumi sta ja tut kittav ien asioiden kehi tty mi stä konsert ista tallenn ettua 

äänin auh aa kuunn ellessa ni: 

kuva 20. Kristiina Ilmonen soittaa mcin[yhuilua Villit Pil/it-konsertzssa. Kuva Jorma Airo/a. 

82 ll rnonen 2011a 
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Alkaa_yhdellii iiiinellå. Rauhalliset fraasit, on tt1llut lisåä" aikaa soittoon. Kolmea så·11eltii kat1a11 rubatossa. 

}-lyvåi p_yiiri{ykset fraaseissa, ei ole enååjhdenJJJukaisia pitt1t1ksiajinaseissa eikå AA BB -rakennetta 

toisteta at1tomaattisesti. D]naamista soittoa. 

Låhtii r_ytmiseen ost1t1teen hieJJJan koinpelo; olisi voinut mennå· toisinkin. Kuitenkin ihan jånnå meininki. 

Tempo-ost1t1s st1hteellisen st1jt1vaa. Tåinå· on parantunut huoJJJattavasti aiemmasta. Kt1t1lostaako tåi11ii 

perinteiseltå"? Fraseeraus on azka nåppåråäja kev_yttå·. Mi11t1lle ominaisia korutt1ksiajotka eivål ole ihan 

st1omafaisia kaikki. Sekoitus karjalais-suomafais-1J1aailmam1n1.riikil!isia vaikutteita. 

Sitten_yhtåkkiii katkeaafl11tteriin ja siirtyy modernimpaan z!maisuun. En tiedå. toillliiko, Jl/Jltta tiimå" oli 

iJJJprovisoitujt1th1. Sitten eteerinen rnbato-osuus joka ;ää. vå"risemå"å·n korkealle;a hehk11ttaa, sitten takai

sin alasja !aul11åä"ni mt1kaan. Alkt1 siinä hyvå·. Aiini on nyt vakaa eikå" huojt1. Yhteisso1111di ht1il11ssaja 

åä"i1esså· l?Jvå; tanakka. Pitkiåfraaseja ruhatossa. Sitten takaisin r_ytmiseen improon ilman ååntå. 1 å111å ei 

ollt1t h)1vii siir[ymå; olisi vaati1111tjotakin m1111ta. H11ilu alkaa 111en11å· tukkoon. 1-Yyt 011 kul1111ut aikaa 15 

minuuttia. Jakso;en sisållå. tapaht11mat olivat s11jt1via ;a mielenkiintoisia. Perinteestä selkeåstiponnistavaa 

fraseerat1sta. 83 

2. Kataja 

Lirusoolossa jatkoin jo ensimmäisessä konsertissa aloittamaani arkaaisen ja avantgarden rajapin

tojen tutkimista. Myös ]irun seuraksi tuli tässä konsertissa ihmisääni. Tein kokeita epätavallisilla 

soittotavoilla, soitin lirua väärinpäin trumpettiansatsilla, lauloin ja puhuin lirun kelloon. Haasteena 

oli soittimen tekniikka, sen rajoitukset instrumenttina sekä improvisaation kaaren ja jännitteen 

ylläpito. Työskentelin myös läsnäolon ja esityksen energiatason ylläpidon kanssa. Katajan kesto oli 

viisitoista minuuttia. Työpäiväkirjani muistiinpanoista: 

Vaihto lirut1n. Tut1liåä"netja sorminaputtelut. Kut1lu11 _yllåltåen l?Jvin vaikka akt1stista. Aiintci våhitellen 

111t1kaan tut1leen. K1111!ostaa h);våltå; siltå" miltäpitååkin. Kurjet. Isot kt1r_;et tå)dellå. å"å"i1ellå". Tåillå. voisi 

toimia h_yvinjos olz:r kolme firua? Kaikilla tuulet ja kt1r_;et eri aikaan. Siirtyy korkealle jlå-åä11iin;a her

ke1J1på.å"i1 trillai!t.1u11. Sitten melodiaa p11htaalla åä"nellå·. LJYrzStå; kaunista, koruttaen;a å"åi1tå" vå"risyttå"

en. Kaunis ååi1i hajoaa aina tu11leen. Sitten pariåå"niå. kauniisti. Trillaten mallissa. 

).'llåltå·en alkaa po·rinå"vaihe. l ,int våå"rinpåin. Po"rinåå ft1uttiin. Kut1lostaa l!yvåltå; .Ji'aasit tasapainossa. 

A.å"ntåja p11hetta m11kaan. Tekokieltå. Sitten JJJenee hiljaisee11 po·ri11åäi1, joka lopettaa ;akson /yh_yeen. Ei 

piiåse kauhean syvålle tunteessa tå'.rså; ei tule selvå·å· meininkiå. onko hu11moria vaiko vakavaa. 

Taas kaunista puhdasta ååntå". Tahallani soitan isompia å"åi1iå. etteijåäpianissimoksi. lsomJJJat vain ei11ål 

tahdo soida niin kovin l:!Jivin tållå" soittimella. Korkealle, liuk11ja,_yhde11 iiiinenyJJJpårilfå ki!jaisu;a .. \ieltå· 

fraaseja ala.rpåin. Kaunis hiljainen loppu hajoaa tt1u!een;a sorminaputte!t,tm. 'Jj_ylillisesti ollaan nykym11sii

kinja impron kentå"sså; melodiallisessa rake11te!t1ssa tulee kansa11111usiiki/kret vaikutteet esiin. 84 

3. Kuusi 

Ihmisääni oli huilun mukana myös 24 minuutin duoimprovisaatiossa kanteleen kanssa. Mukaan 

tuli puhetta, suhinoita ja efektejä, ja käänsin huilun välillä väärin päin. 1--:<:mme päättäneet Timon 

83 Ilmonen 2014 

84 Ilmonen 2014 
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ka nssa mit ään ennen konsert tia, puhuimm e vain alustavas ti , mill ä huilull a aion soittaa, ja mitk ä 

sävel lajit sille ova t luontev ia. Arv ioin jäileen kappalett a omin sanoin: 

Ka11te/e aloittaa, vaihto isoo11 Hcirjedalspipaa11. Pzlkci matala aloz/J,fsaä"iu~ akJ,fstiikka 011 tosi kJ,fivaa, ei ole 

kaikt,/a. Kanteleessa o/Jla kaiku joten hJ,filu ku ulostaa entista· kJ,fivemmalta. Pitki lla rauhalfiszi!a aä·11illa 

alkaa. Kanteleella kaJ,fnis plimpott,/s. Sitten alkaa hJ,filJ,f .fimeerata nopeammin, vaihtelee pitkien aanien 

kanssa. Huilun soundi mattainen ;a vuotoisa, matala. Pare!Jlpi huilJ,f pitäisi saada, joka vetaisi matalalla

kin verto;a kanteleen vob,ymilie ja kirkkaJ,fdelle. 

Modernin kJ,{J,floista, ta111a 111enee jo peri11teesta se/keasti J,fios. Keskeilajakso.1ossa soolo11a. Vibrato ll/1,/ka

na tassa. Kantele alkaa rapirta, hJ,fi/J,f mukaa11 a·anfjuttJ,fihin, jlutteria ja puhetta. ) 'la-aä'izeksia. A"a11i

i111proa ilma11 huilt,/a. On cjy11a1J1iikkaa. H J,filJ,f taas 1J1J,fkaa11 aä·nen ka11ssa. KJ,{J,flostaa hyvaitaja etenee 

IJ,{011tevasti. Sitten hJ,{J,ftoa hJ,filJ,ft/17. Sitten tJ,flee tmJJJpetk roJ,{11dia huilf,/11 toisesta paaski. 

Ka11tele.1atkaa rytmista juttua . H J,filJ,f mukaan irrallisilla aä.nillaja hJ,fzkkaJ,fkszlla. Tassa 011 aikas hyva· 

meini11ki, sujJ,fvaa improa. l1111ovatiivisia a·a·11iaja ... H uilt,/17 koko rekisteri 017 kciytiirsa· mita lahtee. 

LopJ,fssa virtuoottista IJ,frittelua. 

Meininki rauhoitff.lJ,f. L opJ,fsSa hJ,filJ,faä"izici VJ,fOtoisalla )'lipJ,fha//J,fksella SJ,fJ,faukkoon. lmaisuja, tf,(J,fliaä'i1ia; 

he11gitysäa11iaja SJ,fhinoita, flf,(tfereita. K,,mlostaa hyva/tci. Kanteleel/a soolo-osUJ,fS. H uilu alkaa puha//ella 

tuuliaä'i1ta'. Sitten huzlu takasi11 me/odiaa11. l'{yt ka11sanoJJJaista. Ylhaalta vaikerrJ,fsta ;a taas melodiaa. 

]annitkiviä lzyppyja: Hyvä rytminen ote melodiassa. Myos Jraseerauksessa vaihtelua, ei olla AA BB -jak

sotf,(ksessa ollenkaan. Sitte11 mbatoon vaha·n yllalta·en. H J,filu jää . soittamaan pitkan lopf,(kkeen rubatossa, 

kantele hiljenee. 

Oho, kantele viela· 1,/J,fdelleen lahtee soittamaan. TJ,flee soolo-osUJ,fS. l'{yt 011 111em!yt 52 JJ1int1uttia alusta. 

Huzlu JJJJ,fkaan matalalla flutterilla. Sitten v1atalaa11 me!odiaa11 japa11ilaisittai11. H J,fh vaara a·anikin pcia·

see. Komiasti korkialta vaiillä. Mzkaha·n save/lqji Timo/Ja JJ1ahtaa tassa· olla,_Ja vaihtuf,( vaii//a. H uilulla 

hienosti saestävaä· maalailua. J\[yt alkaa melodia, huilu ottaa taas leadin. R oma11ttista maalailJ,fa. H uilu 

alkaa olla ihan tf,(kossa. Li11tukuti/J,fksia ka11te/een ka11ssa_Ja flutterhuikkauksia. Loysa·-aä"iu:rJ,fhi11aaja 

suuaukkosuhi11aa loppf,(J,f/1. Loppu/,( 56.30 minuutin k ohdalla. Kohteliaat aplodit. 85 

J älkitunnelrnia 

K onsert ti onni stui hyv in . Imp rov isaat ion pienr akent eet to teutui vat hallitusti, vaikka kehit ett ävää 

oli vielä ete nkin laajojen mu otojen hallinn assa ja siirt ymi ssä jaksos ta toisee n. Olin tyytyväin en 

siihen, mit ä imp rov isointitaid oissani oli prosess in aikana tapahtunut : p erinnet yylisen melodii kan 

tu ott amin en temp ossa oli nyt jo hu omatta vast i lenn okka amp aa, ja sain siih en tässä ko nserti ssa 

jo jonkinl aista keveytt ä. Ää nenk äytt ö pillien kanssa saavut ti uud en taso n ja alkoi ant aa merkk ejä 

uud enl aisen, om an tyylin hahm ottumi sesta. Vapaa impro visaatio tuntui enti stä vapaa mm alta. 

Lirun so ittoni oli ehk ä tässä ko nserti ssa parh aimmill aan . Soinnilli ses ti olin soitt oo ni erit tä in 

tyy tyvä in en. Soitin on tekni sesti vaativa ja oma soitinyksil öni on in strum enttin a arvaam aton: 

on mahd ollista , että täm än p aremp aa kont rollia ei juuri tähän soitt im een ole mahd ollista saada. 

Impro visaation inten siteetti ei ollut kuitenk aan para s mahd ollin en . Vaikk a jakso tu s oli suhte ellisen 

hyvä, kaa ri ei kant anut niin hyv in kuin olisin halunnut ja jännite pääsi aav istuk sen laskemaan . 

85 ]!m onen 20 14 
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Duoimprovisaatiossa Timon kanssa tunsin hetkittäin pääseväni Aow -tilaan . Silloin tuntuu, että 

jostain vain tulee uutta materiaalia, jota saa soittaa ja kaikki sujuu itsestään . Se on mahtava tunne . 

Tähän tilaan pääseminen on tutkintoprosessissa itselleni antamien haasteiden kanssa työskentelyn 

myötä helpottunut huomattavasti. Ennen se oli lähinnä poikkeus, mutta nyt pääsen sinne jo silloin 

tällöin. Tämähän ei vielä millään tavalla takaa musiikin laatua. Mutta muusikon esiintymiskoke 

muksen laatua se nostaa huomattavasti. 

ku va 21. Timo Viiiiniinen ja Kristiina Ilmonen Villit pillit -konsertissa. Kuva Jorma Airola. 
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9 Viides t~onsertti: Paimenet baanalla 

• • 
Pe 2.12.2011 l~lo 19, Musiil~l~italo, Blacl~ Box, Helsinki 

kuva 22. Paimenet baanalla: Kristiina Ilmonen soittaa mcintyhuilua. Kuva Jorma Airofa. 
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Luib1t läil~kymään, huilut helisemään ja trubat törisemään! 

Suunnittelin viidenteen konserttiin alun perin suurta kansanpuhallinorkesteria. Ajattelin kokoava 

ni eriansatsisia, vanhakantaisia puhaltimia ja yhdistäväni niiden moninaisia äänenvärejä improvi 

soivaksi, heterofoniseksi orkesterikudokseksi. Aikomuksenani oli myös esitellä soitinrakennuspro 

jektieni tuloksia tässä konsertissa. Halusin pitää mukana improvisaation ja ilmaisun laajentamisen 

teemoja, jotka olivat olleet keskeisessä roolissa koko tutkinnon ajan. Paimensoitto ja kansanmusiik

ki saisi olla tässä viimeisessä konsertissa vapaa synteesi perinteestä ja omasta tait eellisesta näke 

myksestäni. 

Suunnitelma muuttui matkan varrella, osittain olosuhteista johtuen ja osittain taiteellisista syis

tä. Pillisektioiden saaminen kasaan oli vaikeaa: vanhakantaisia kansanomaisia soittimia soittavia 

puhaltajia on Suomessa vasta vähän, ja tietyt muusikot eivät päässeet mukaan projektiin. Tulppa 

kanavahuilun kehityshankkeeni oli edistynyt, mutta uusi mäntyhuilu ei ollut vielä siinä kunnossa , 

että sillä olisi voinut soittaa konsertissa. Tilaamani säkkipilli ei sekään ollut vielä valmis. Jouduin 

luopumaan uusien soittimien käytöstä konsertissa. 

Toisen )_T/ciscivel -konserttini jälkeen jatkoin pitkähuilumusiikin ja koneiden kanssa työskentel yä 

Jouko Kyhälän kanssa. Perustin Sysihai -yht yeen, jonka kolmanneksi jäseneksi tuli muusikko Teemu 

Korpipää. Teimme kiertueen ja muutamia yksittäisiä konsertteja Suomessa ja Tanskassa. Ääni 

timme myös omakustanteisen CD:n. Yläsävel -konsertin musiikki kehittyi tässä kokoonpanossa 

vähitellen, ja sisälsi enenevässä määrin improvisaatiota ja live- elektroniikkaa . 

Viidennen konsertin musiikkia valmistellessani olin vähällä muuttaa suunnitelmaa: harkit sin 

jättäväni muut puhallinsoittajat kokonaan pois, koska halusin tilaa Kyhälän ja Korpipään kanssa 

tehtävälle improvisaatiolle. Korpipää käytti Sysihain konserteissa itse tekemäänsä tietokoneoh 

jelmaa, jonka avulla hän pääsi paitsi sampläämaan, luuppaamaan ja efektoimaan, myös luovasti 

koostamaan ja rakentelemaan äänellisiä kokonaisuuksia reaaliajassa. Synt ynyt kudos oli todella 

mielenkiintoinen. Sysihain kaksi live-elektroniikkamuusikkoa mahdollisti vat myös monipuolisen, 

entistä rikkaamman kommunikaation koneiden kanssa. 

Lopulta päätin kuitenkin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja vain osittain muokata alkuperäistä suun 

nitelmaa, jotta pääsisin kokeilemaan sarvien ja lirujen sointia sektiossa. Jatkoin konsertissa paimen

teemaa suhteellisen abstraktilla tasolla, ja tarvitsin soittajia aikaansaadakseni lauman konserttilaval

le. Päädyin ratkaisuun, jossa oli mukana sekä Sysihai-trio että nelihenkinen puhallinsektio . Jouko 

Kyhälä soitti myös akustisia soittimia, ja hänen settiinsä kuului koneiden lisäksi munniharppu, 

huuliharppu ja koskettimisto. 

Konsertin musiikki oli osittain valmiiksi sovitettua ja harjoiteltua ja osittain impro visoitua . E n

nalta sovitun ja improvisoidun musiikin yhdistäminen on haasteellista, sillä improvisaati on osuus 

helposti kangistuu ja voi jäädä rakenteiden vangiksi verrattuna täysin vapaaseen tilanteeseen. 

Muusikko joutuu ikään kuin "vaihtamaan kanavaa" pyrk iessään tietoisesti muistamaan sovitut 

rakenteet, ja toisaalta käyttämään intuitiivista puoltaan improvisoidessaan. Koen itse tämän haas

teellisena tilana, ikään kuin joutuisin ylläpitämään päällekkäisiä, toisilleen vastakkaisia prosesseja 

yhtä aikaa. Minulla on tällaisessa tilanteessa tunne, tai oikeammin eräänlainen näköhavainto siitä, 

kuinka nämä kaksi todellisuuden kerrosta ovat ikään kuin läpinäk yv inä limittäin toistensa päällä. 

Liikun niiden välillä tilanteen mukaan ja yritän pitää itseni mahdollisimman rentona, jotta pääsen 

kerroksesta toiseen ja takaisin. Tämä on vaikeaa, mutta samalla kiinnostavaa. Flow-tilaa on vaike

ampi saavuttaa lyhyessä ajassa ja musiikillisten rakenteiden sisällä kuin vapaasti etenevässä, ennalta 

suunnittelemattomassa improvisaatiossa. Tällaisessa, kahta erilaista prosessia, suunnitelmallisuutta 

ja improvisaatiota, yhdistävässä tilanteessa se on ehkä kaikkien vaikeinta. 
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O lisi ollut houku ttelevaa tehd ä konsert ti tri ona ja ko konaan imp rov iso iden. Juuri siksi suuren 

yhtyeen harjoitt aminen ja imp rov isaat ion ja sov itun yhdi stämi sen haas teet olivat kin hyv iä. :.'vliten 

va lment aa soitt ajat lyhyessä ajassa niin , että he pystyvä t parh aaseensa sektioso itossa ja sovit etu ssa 

ra kenteessa ja kykenevät seura avas sa hetke ssä heitt äytymä än vapaasee n imp rov isaatioo n? Kuink a 

pystyisin itse sekä joht am aan til ann ett a ett ä liikkum aan suju vasti intuitiivi sen imp rov isaat ion ja 

rationaa lisen , enn alta sov itun välill ä? H alusi n myös, ett ä enn alta sov ittuj a elementte jä pystytää n 

käy ttäm ään vap aas ti impro viso iden, tilante esee n reago iden ja pä ätöksiä het kessä kollektii visesti 

tehden . 

J ouko Kyhälä ja Tee mu K orpip ää olivat muk ana lava lla m elkein koko konse rtin ajan . K ansanpu 

hallins ektio oli muk ana kahd essa kapp alee ssa K)mnokse/ki ja Paimenessa sekä loppuk o htauk sessa . 

Ky hälän kanssa so itimm e du ona kaksi jaksoa, ja Sann e Tschirpk en ja Kir si Oj alan kan ssa esitim me 

tri ona kolmell a m atalalla huil ulla perint eisee n run olaulum elodi aan peru st uvan , imp rov iso iden 

so itett ava n teokseni Runopillit. 

Konsertin visualisointi 

Suunnit telin alun perin Paimenet baanalla-konserttiin stillku via heijastettun a kah tee n isoo n kehä

rumpuun tilan ta kasein älle. Loppuj en lopuk si yksi, täys ikuun mu oto inen proji so inti salin takase i

nälle ripu stettuun verh oo n toimi pare mmin. Valokuva t olivat suurimm aksi osa ksi minun o ttami ani 

ja osa ksi Ka ti Abergin , joka hoiti kon serti ssa visuaa lisen m ate riaalin luova n proji soinnin. Ku vas in 

soit timi en yksityiskohti a, luont oa ih eita ja abs t raktej a aih eita . Muk ana oli Abergin lamm asaih eista 

ku vastoa ja moniulott eisia, vä rejä ja mu otoj a toistavia ku via. Kon sertti salin reun alle pystytin ko l

manteen ko nser tt iini rakent am ani Soivat Puu t, tällä kert aa autonr enk aista kerro ste ttuihin telin ei

siin , joissa arkaa inen ja avan tga rde sopivas ti kohta sivat. 

kuva 23. Paimenet baanalla: Sanne Tschirpke, Kirsi Ojala, Hannu Oskala, Kristiina llmonen ja Jouko Kyhali:i. 

Miksauspi!Jdi:in takana Teemu Korpipaä·. Kuva Jorma Airo/a. 
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Puihin ripustin avainten, hop ealusikoiden ja kulku sten rinn alle ystävieni lapsilta lainattuj a mu ov i

sia pikku eläimi ä, sikoja, lehmi ä, lamp aita ja kanoja. Rekvisiitt ana ja myös loppu koht auk sen so it

timin a toimi vat kehit ysmaakaup asta ostam ani valtavat lehm änk ellot, kull anvä risetjåitike/lot, joita 

koko en sembl e soitti . 

Konsertin ohjelma 

0. Intro eli lampaat 

H aaveilin tu ova ni eläviä lamp aita Musiikkit alon kon serttil ava lle autentti sen tunn elm an luomi seksi, 

ja olin jo yhte ydessä mahdolli siin lammastil allisiin . Pohdin myös vähint ään hajun tuomi sta lavalle, 

esim erkiksi lann an mu odoss a. Tulin kuitenkin asiaa tutkittu ani siihen tul okseen, että lamp ai-

den tuominen esitykseen oli si ollut liian suuri str essi sekä eläimill e itselleen ett ä Musiikki ta lon 

orga ni saatioll e. Lamp aat olivat kuit enkin sampl attuin a muk ana konsertissa: kävin ääni ttämässä 

lamp aiden ru okint ahetken H alti alan til alla H elsingissä aikaisin aamulla. Teemu Korpip ää käsitt eli 

äänitt ämäni lamm aslauman m ääkimis- ja hein änsyömi säänet , ja koosti nii stä ohjeitt eni muk aan 

konsertin int roo n ääninauhan . 

Na uh a laitettiin soim aan ennen yleisön saapumi sta tilaan, ja lamp aiden äänet olivat ensimm äinen 

kuul okuva heid än tullessaan saliin . Lampaid en määkimin en, ruu an mutu stelu ja heinän kahin a 

virit ettiin tiet okoneo hjelmall a säveltasolle g , jot ta saatoin käytt ää lamp aiden laulu a bordun ana 

ryht yessäni soitt amaan mänt yhuilull a kon sertin ensimm äistä kapp alett a. 

1. }outomailla eli Mää-ränpää 

Soitin m änt yhuilull a impro visaation Teemun luoman , hit aas ti hiljene vän lamm asää nim aiseman 

päälle. Lampaill a oli hyvin yksilölliset äänet. Joku määki voim akk aalla ja mata lalla ään ellä, toisella 

saattoi olla ään essää n "kukko" eli ääni kark asi tahattoma sti falsettiin kesken määkäisyn. K olm an

nen ääni oli hent o, lyyrinen ja värisevä. E ri ikäisiä ja kok oisia lamp aita oli äänit yksessä yhteensä 

parik ymmentä , ja niid en ääni stä mu odo stui omanl aisensa hetero fonin en kud os , joka oli mu siikilli 

sesti mielenkiint oin en . 

2. Riite & Kynnöl<sellä 

Riit e-kappalee ssa Teemu sampl asi ja loopp asi lirull a soitt am ani teemat ensin kud oksek si, jonk a 

pohjalta lähdimm e Joukon ja Teemun kan ssa impro visoim aan. K äytin tässä tu tkint a pro sessin 

aikana vähitellen synt ynyttä lirun improrepertoaariani: sormin aputuk sia, tuult a, kurkia ja ylipuh allu s

par iääni ä. Jo ssain vaihee ssa puh allin sekti o ja koneet tuli va t muk aan ja siirr ymm e sov itetump aan 

materiaaliin eli kapp aleeseen Kynn öksellä, jota kuitenkin käsiteltiin imp rov isoiden. K app aleesta 

siirr yttiin poi s vapaasti impro visoiden, puhallin sektio jäi ensin pois, sitt en jatkoimm e Teemu n ja 

Joukon kan ssa vapaammin ja siirr yin jossain vaiheessa huiluun seura avaa kapp alett a vart en. 

Kynn öksellä synt yi alun perin Sysih ai-yht yeen ohjelmist oo n siten, ett ä min ä sävelsin teem an ja 

Joukon kanssa yht eistyössä loimm e taustoj a, joita Jouko ohjelm oi. Sampl asimm e tau stojen ain ek

siksi paitsi eril aisia pillejäni, myös shamaanirummun eri soint eja, avaimi a, kelloja, lusikoita ja muit a 

soittimi ani . 
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kuva 24. Paimenet baana//a: Kristiina Ilmonen ja Jouko K;;yhalci. Kuva Jorma Airo!a. 

kuva 25. Paimenet baana!!a: Sanne Tschirpke, Kirsi Ojala ja Kristiina Ilmonen. Kuva .Jorma Airola. 

72 



3. Runopillit 

Tässä kappaleessa tutkimme Kirsi Ojalan ja Sanne Tschirpken kanssa, miten onnistumme impro 

visoimaan orgaanisesti muuntuvaa ja arkaaista satsia, joka johtaa heterofonisessa unisonossa 

soitettuun teemaan ja sieltä pois. Olin hahmotellut teoksen rakenteen, mutta halusin, että improvi

soinnille oli tilaa. Kappaleen lähtökohtana oli pitkään mielessäni pyörinyt kaunis, haikea runosävelmä 

Laatokan Karjalasta, Suojärveltä. 

4. Paimenessa 

kuva 26. Paimenet baanalla: Sanne Tschirpke, Kirsi Ojala, Hannu Oskala, Taito Hojfren. Kuva Jorma Airola. 

Myös tämä kappale oli alun perin syntynyt Sysihai-yhtyeelle Joukon kanssa yhteistyönä työsken

nellessämme. Nyt siitä tehtiin laajennettu versio pillisektioineen. Sävelsin pillisektiolle pelkistetyt 

stemmat. Pyrkimyksenä oli saada aikaan napakkaa mutta rentoa sektiosoittoa, kaunista sarvisointia 

ja hulvatonta improvisaatiota. Jätin soittajille paljon tilaa improvisointiin. Tavoitteena oli viedä 

musiikki banaalin, naivistisen ja humoristisen paimen kollektiivin kera hillittiimille laitumille. Tämän 

kappaleen alkuvaiheessa orkesteri pisti päähänsä huivit, salin takaseinälle heijastetun, sarvea soitta

van paimensoittajanaisen esimerkkiä noudattaen. 
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Ka pp aleen int rossa soitimm e Jouk on kanssa pitki ä ääni ä, joihin muu sarvisekti o yht yi myöhem 

min . Soitin it se puu sarvea ja Jouko loihti huulih arpu staan sarvea imitoi van soinnin. P yrimm e tuot

tamaan hetero foni sta, muunt elevaa satsia, jossa pääosa ssa oli sarvi en hämment ävän kauni s yht eis

sointi Kud os eteni aluk si lyyrisesti limitt äin rub atossa ja muuntui myöh emmin fanfa arin omaisiksi, 

yht äaikaisiksi, impro visoiduik si klu stereiksi. Sarvien , saati pitkien luikkuj en, vir einen soitt o yhd essä 

sektiossa ei ole aivan helpp oa, ja yht eissointi a konserti ssa ei voi syytt ää ain akaan kliini syydestä. 

O len itse vieh ätt ynyt soinnin ro soisuudesta ja tasa vireis yydestä poikkea vista asteikoist a. Saatt aa 

olla, ett ä tämä mielt ymykseni on os itt ain peru a kansanomaisten puh altimi en kanssa viettä mästä ni 

ajasta: nii ssä ta savirei syys on harvin aista. 

Soitin it se Paimenessa-kappal eessa sar vella paimenmu siiki sta lain attuj a melodi sia, muunt elev ia jak

soja ja niid en vasta painoksi vapaita soo loja. Soo loissa käytin modernej a efektej ä ja kansansoit timill e 

epätyypillisiä soitt o tekniik oita: Autteria, kämment ä sordiin on a, tupl akielit ystä sekä sormir eikien 

yli nopeas ti pyyhkimi stä kämm enell ä, jolloin tul oksena on huojuva, liik kuva sävelr ypäs. Huivip äi

set paim ensoit tajani soitti vat sarvisekti olla riff ejä Joukon konesäes tyksen päälle ja Teemu värit ti 

kokonaisuutta efektein omall a eloelektroniikk a-ar senaalill aan. K arjankut sut ja huhuilut limitt yivät 

sarv ien ja luikkuj en soittoon , ja paim enten juhl at p äätt yivät vähit ellen kaao kseen . 

kuva 21 Paimenet baanalla: Kristiina Ilmonen. Kuva Jorma Ai rola. 
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5. Outro 

Outron alkaessa olin määrännyt avustajat siirtymään vähitellen jättikelJoihin, joiden kanssa he 

lähtivät yleisön joukkoon. lmprovisoin itse vielä lavalla Joukon ja Teemun kanssa lirulla ja soitinra 

kentaja Dmitrij Djominin rakentamalla zhalejkalla 86
, ja huivipäiset paimenet alkoivat pitää meteliä 

kelloineen yleisön joukossa. Sitten he siirtyivät sovitun mukaisesti Soiviin Puihin lavan takaosaan, 

ja musiikki alkoi rauhoittua kohti esityksen improvisoitua loppua. Seuraavassa konsertin kappale

luettelo, jota käytimme muistiinpanona konsertissa: 

URBAN SHEPH E RDS - PAIMET\ET BAANALLA 2.12.2011 

biisilista 

Lampaat (Teemu) 

1.Joutomailla (Kri huilusoolo) 

2. Riite (K ri liru /effects, Teemu,Jouko ) 

Suhina, Sorminapsu, Joutsenet, Teema (luuppaus) 

lmpro 

3. Kynnöksellä (th e band) 

A + A + välike 

AA + välike 

B (12 tahtia) 

AA + välike 

B (pitkä . sarvet siirtyy sternmaan lopussa ) 

lmpro 

Munniharppu & liru duo 

4. Runopillit (huilutrio) 

5. Paimenessa (the band HUIVIT PÄÄHAN!) 

Intro: Jouko harppu & Kri sarvi 

Cluster - Cluster luftarit - Fanfare 

PikkuHÄRÖ: trööt, ptruii, Teemun lampaat & ohut komppi 

Paksu kornppi 

i\ (vapaas ti x kertaa näytöstä) 

B + sinfisvälike 3 tahtia 

Maanitus (sarvet) 

JSOHÄRÖ /F INAL E: impro, trööt, ptruii, kellot, efektit 

Kellot yleisöön, soiviin puihin 

J äll~i tunnelmia 

Minulle oli viidennessä konsertissa ehkä kaikkein tärkeintä huomata, millaista paimensoitteiden 

pohjalta syntyvä improvisaationi ja muunteluni oli nyt, tutkintaprosessin päätepisteessä. lmprovi 

saatiooni oli tässä vaiheessa tullut selvästi uusia piirteitä: muuntelun yleinen vaivattomuus, muun

teluelementtien käytön tasapainoisuus, flow-tilan helpompi saavuttaminen ja läsnäolon tunteen jat

kuminen entistä pidempinä jaksoina. Yksinsoitto tuntui jopa miell yttävältä. Tietyistä maneereista 

olin nyt päässyt eroon: pystyin pelkistämään soittoani, improvisaatio ei enää niin helposti juuttu 

nut samoihin rakenteellisiin kaavoihin ja pääsin rubatojaksoista pulssillisiin ja takaisin kevyemmin 

kuin ennen. Myös äänenkäytön yhdistäminen puhaltimeen oli tässä kons ertissa luontevaa. 

86 Zhalejka (}Kanei'.!Ka) on venäläinen kansanklarinetti. 
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O lin jättä nyt konsertin konsep tissa paljon til aa kollektii viselle imp rov isaat io lle. So it tajia ei toisin 

sanoe n ohjeistett u kov in tarkk aan, ja heille jäi paljon vast uu ta til anteesta ja imp rov isaat ion in 

tensitee tistä . Suurimm aksi osaksi suunnitelm ani to teutui vat hyvin , ja ta itavat muu sikot vas tasivat 

haas teesee n hienos ti. 

Ko nsert in vis uaalin en ilme oli minull e tärkeä, ja olin siih en tyytyvä in en . O lin panos tanut valo ku

viini paljon aik aa, ja K ati Aberg täyden si ku via hi enos ti om alla m ateria alill aan . Jouko Kyhäl än ja 

Teemu Ko rpip ää n elektro nii ka n käyt tö et eni tässä konserti ssa uud elle tasolle. K oneilla synt yi nyt 

hämm ästy ttä vä n vapaata ja monik erro ksist a impro viso inti a, joka sulautui saum at tomasti aku st is

ten puh altimi en so ittoo n. K ansanpuh allin sekti on so inti vaiht eli rujosta lyyrisen kaunii see n , ja sen 

pa riin haluan palata vielä uud estaa n jossa kin proj ekt issa. 
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TULPPAKANAVAHUILUN KEHITYSPROJEKTI 

10 Museosoittimesta työvälineel~si 

• • • • 
Johdanto 

Esitarkastustekstissä tutkintolautakunnalleni pohdin vuonna 2011 paimenen ja soittimen suhdetta 

na1n: 

lvfikå. on pai111emm1siikin syvin ole1111✓s? Mitå· tapahtuu kun soitin ja soittaja kohtaavat? Millainen soitin? 

Millainen soittaja? Misså· soitetaan, kenelle ja miksi? lVIinua JJJie!b1ttå"ii kovasti qjatus paiJJJenesta, lllt.tl-lsi

kosta, joka on teh1?yt itselleen soittimen kåsillå. olevista materiaaleista niillå ryi.ikall-lilla ja taidoilla joita on 

sattunut olemaan. Sitten soitta;a on soittanl-lt itselleen, omaksi hl-lvzkseen, elåimille, våliin muille ih111isille

kin. Ml-lsiikki on 111/.lodostl-lnut siitå; millainen soitin on, mitå· soitta;a on,ja mitå soitta;an kåsissåja påä·n 

sisållå. on. l\1illaisella laitumella, konkreettisestija sisåisesti, soitta;a on. 87 

kl-lva 28. Kristiina Ilmonen ;a Ral-lno 1'\Jieminen soitinverstaalla 2014. kuva Rauno 1'\Jieminen 

Kansanmuusikkona ja vanhakantaisten puhaltimien soittajana arkeeni kuuluu olennaisena osana 

soitinten hankkiminen ja niiden kehittäminen yhteistyössä soitinrakentajien kanssa. Arkeologisten 

löydösten tai museomallien perusteella rekonstruoituja puhaltimia tai muita erikoissoittimia ei voi 

ostaa valmiina soitinkaupasta, vaan ne on tilattava rakentajilta . Tällaisia rakentajia on harvassa, ja 

olen itse päättänyt olla ryhtymättä omien soittimieni tekijäksi, sillä haluan siihen työhön parhaat 

mahdolliset ammattilaiset. Entisaikojen paimenen itse itselJeen rakentama soitin on voinut sel

laisenaan olla hienosointinen yksilö ja palvella tarkoitustaan erinomaisesti. Nykypäivän soittaja 

87 Ilmonen 2011 a 
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tarvitsee viree ssä oleva n, ergonomisesti toimivan soittimen, jolla voi soittaa muiden muu sikoid en 

kan ssa. E n ole halunnut luopua rouheasta äänenväristä ja käsintehd yn so ittim en yksilöllis yyde stä ja 

siirtyä helppoihin ratkaisuihin eli moderneihin soittimiin, kuten nokkahuiluun ja poikkihuiluun. 

Nämä kyllä toimivat muuten erinomaisesti , mutta ovat menettäneet jotain minulle tärkeää soi1111i1188 

eli äänen värin alueella. 

Arkaaisen soinnin ja mod ernien käytt öo minaisuuksien saaminen samaan soittimeen on haas

teellinen tehtävä. Tohtorintutkinnoss ani lähdin etsimä än tällaista soitinta. K erron tässä luvussa 

tulppakanavahuilun kehit ysprojektin Museosoittimesta tyiiva/ineeksi lähtökohdista, vaihei sta ja tulok 

sista. Toteutin projektin yhdessä soitinrakentajamestari, MuT Rauno Niemisen kan ssa vuosina 

2008-2014. Raportin soitintekniset ja soitinrakennukseen liitt yvät tiedot on saatu kesku steluista 

Rauno Niemisen kans sa. Näihin liitt yen ei lähdeviitett ä ole merkitt y tekstiin joka kerta erikseen. 

Muut läht eet on merkitt y alaviittein. 

Lählölwhtani projel~tissa 

Minulla on ollut useampi a vuosia käytössäni Sibelius -A katemian Martti Pokel an so itinkokoel

man mänt yinen tulppakan avahuilu. 89 Kyseess ä on sotilasmestari, huiluntekijä Pentti Mäkelän 

1980 -luvulla rakentama kahdeks anreikäinen huilu . Soitin on erikoisen näköin en: sen suu

kappale on kömpelön massiivinen, ja huilus sa on pak su putki. Huilua pidellä än poikkihuilun 

tapaan ja puhalletaan suuaukkoa vastapäätä sijaitsevaan puhallusaukkoon. Tulppak anav ahui

lun ää nentuottotapa on samanlainen kuin nokkahuilu ssa. Kä ytän tässä tekstissä täs tä huilu sta 

nimit ystä mäntyhui!u. 

Sam an rakentaj an soittokuntoisia huiluja on Pokelan kokoelmas sa viisi kappaletta, kaikki hiukan eri

laisia rakenteeltaan ja ulkonäöltään. Kussakin on erityinen äänenväri, jollaista en ole löytän yt muid en 

rakentajien tulppakanavahuiluista. Äänen väri on yleens ä kiinteä , syvä ja kirkas. Joissakin yksilöissä 

on mukana pehmeyttä ja suhinaa. Sointi on lämmin ja vivahteikas, ja siitä löytyy ylipuhaltamalla 

jännittävi ä sävyjä. Kä ytössäni olevassa yksilö ssä on erityinen aluke90 (engl. attack), pieni "naksabdus" 

tai "klik", joka syntyy kielitettäessä ääniä, antaen soitolle omalaatuisen luonteen. Olen soittanut tällä 

mänt yhuilulla lukem attomissa konsertei ssa ja levytyksiss ä, ja se on yksi lempi soittirni stani. 

Soittotuntuma tässä huilussa on erikoinen verrattuna esimerkiksi puiseen nokk ahuiluun : koska 

puh allusaukko on pieni ja ilmakanava samoin , puhalluk seen synt yy melko voimaka s vastus. Tä

män ansiosta soittajan on mahdollista käyttää dynamiikkaa huomattavasti enemmän kuin mui ssa 

tulppakan avahuiluis sa. Huilu reagoi so rmitt amiseen herkästi eli se antaa mahd ollisuuden käytt ää 

ornamentteja ja fraseerata tarkemmin kuin monet muut huilut . 

88 "Sointi, äänen laatu, äänen vä ri, ää nen sävy , timbre, "saundi". Se om inai suus, jonka perusteella kaksi ko r

keud elta an , kesto ltaa n ja voimakkuudeltaan samanlai sta ääntä kuul os taa erilai selta. Es imerkik si huilulla soi

tettu keski-c on sointi vär iltään erilainen kuin klarinetilla soitettu: juuri so inti vä rin peruste ella tunnistamme 

äänil ähte et. Näin ymm ärrett ynä sointiväriin kuuluvat paitsi osaää nes rak enne myös ää nessä ja osaääneksissä 

tapahtuvat voi m ak kuu s- ja korkeusmuutokset." http: //www2.s iba.fi / hist or ia/ 1900/ termit.html 

89 Soittonäyte m äntyhuilulJa: www.kristiinailmonen.com/joutomailla 

90 " Kun sellon ja pi anon sam a yksittä in en säve l ää nit etää n ja poi stetaa n sitten kumm astak in äänen alku ja 

loppu , niin huomataan niiden muistuttavan hyv in palj on toisiaan. Molemmissa on kyse samanlaisesta kielen 

vä räht elystä, jo sta kuit enkin puuttuu so inti, ·ärin kannalta jotain oleellista. Aluke on se er itt äin lyhyt aika, 

joka kuluu, enn en kuin ääni ehtii muodo staa om an spektrinsii. Soittimen tunnistus riippuu usein alukkees

ta." http: // www2.s iba.fi / akustii kk a/ i nd ex. php)id = 26&la =fi#a lu ke 
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kuva 29. Kristiina Ilmonen soittaa Pentti Makeliin rakentamaa mcinryhuilua Seurasaari Soi jestivaa/illa 2008. 

Kuva Jorma Airo/a. 
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Huilus sa on myös huonoj a puolia: se menee tukk oo n viimei stää n pu olen tunnin soiton jälkeen , ja 

käyttäytyy melko arvaamatto mast i koste issa tai lämpimi ssä soitto -olos uht eissa. Sormien asent o ei 

ole paras mahd ollinen: peukal on asento on jännitt einen sormiaukon sijaitessa kauk ana soittimen 

etupuolen sorm iaukk oihin nähd en. Myös huilun hor isonta alin en , epä symm etrinen soitt oase nto 

kuormittaa soittajan kehoa epätasaisesti. Huilun äänial a on suppe a, noin okta avi ja terssi. Sen 

v irit ys on poikkeuk sellisen mat ala (439 H z). Tästä syystä sillä on vaikeaa soitt aa yhd essä kiint eäv i

reisten soittimi en kanssa. As teik on sisälläkin virit ys vaatisi hi eno säätöä. Myös huilun sormitu s on 

poikkeuk sellin en, mutta tämä on tavanom aista kansanomai sten puh altimi en ollessa kyseessä, sillä 

soitt aja jou tuu useimmit en käyttä mään jokaisessa puhaltim essa omanlaistaan sor mitu sjärj estel mää. 

Huilun alimm ainen sormiaukk o on niin kaukana , että en ylety sormittamaan sitä lainka an. Mik äli 

tämän sor miau kon saisi käyttö ön, huilun pohjasävel olisi F4. Täm ä onni stuu vain todella pitk ä

sor misilt a soitt ajilta . Minun käytössä ni huilu onkin käytännö ssä g-v irein en, koska en käytä alinta 

sormiaukkoa ollenk aan. 

Kuitenkin kaikkein suurin ongelma huilus sa on, et tä se ei ole minun omistuksessani. Ol en ollut 

onnekas saadessa ni käytt ää Mäkelän mänt yhuilu a tutkinnossani usean vuo den ajan. Kyseessä on 

mu seoso ittim een verrattavissa oleva huilu, jonk a pitää, kuten muid enkin Sibelius-Akatemian ko ko

elm an soitt imi en, olla muidenkin aka temiassa opiskelevien kansanmu siikkipuh altajien käytett ävis

sä. Tämä soitink ehit yshank e syntyikin tarpe esta kehittää soinniltaan vastaava mutt a muilt a ominai

suuksiltaan parempi huilu, jollai sia soitinrakentaja pystyisi rakentamaan myyntiin. 

Ol emm e pyrkineet Rauno Niemisen kanssa täss ä projektissa löytämään ne tekijät, jot ka huilun 

rakenteessa ja m ateri aalissa vaikuttavat äänenväriin ja soitett av uute en . Olen ollut tietoin en siitä, 

että vanh an huilun äänen värin kopioiminen sellaisena an uut een soittimeen, muuttamatta huilun 

muit a ominaisuuksia, on luulta vasti erittäin vaikeaa ja vaatii komp ro mi sseja. Olen ollut va lmi s 

joustamaan soinnin suhte en siinä tap aukse ssa, ett ä löytyy muita asioita, jot ka tekevät soittimesta 

kokonai suuten a hyvän . Oma pä ätavo itteeni on ollut löytää rouhea, kansanom ainen ja ilm aisuvo i

mainen äänen väri moderniin huiluun. Tätä vart en piti löytää yhtei styöku mpp anik si amm att imai 

nen rakentaja, joka kykene e analyyttiseen, tutkivaan työskent elyot teesee n, ja jolla on tarvittava 

tieto, taito ja väline et . 

Soitinral<entaja Rauno Nieminen 

Soitinrakentajamestari Rauno Nieminen (synt. 1955 Vilppulassa) oli ensimmäisiä puhaltimien

soiton opettajiani aloittaessani opiskeluni Sibeliu s-A katemian kan sanmusiikin osas tolla. Niemi 

nen on suomalaisen uuden kan sanmu siikin ja myös soitinrakennusalan pion eer i, vanh aka nt aista 

suomalaista mu siikki a syvällisesti tunteva, monipuolinen muusikk o ja tutkij a. Hän on rak entanut 

soittimi a amm attim aisesti vuod esta 1979, opett anut ja luenn oinut soitinr akennuk ses ta ja kan

san musiiki sta Suomessa ja ulkomailla ja toiminut Ikaali sten Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen 

soitinrak ennuk sen lehtorina vu ode sta 1984. Tunnen Niemisen jo 1980 -luvun alusta, jolloin hän 

oli op ett ajan a Kaustisen Ala-K önni -opisto ssa ja viera ili kotip aikkakunn allani K auh avalla esiin 

tym ässä jouhikkoineen ja kanteleineen. Sam oihin aikoihin sain äidiltäni lahjak si Ni emis en rak en

taman jouh ikon sekä hänen tekemän sä tuohihuzlun, tuohe/la påäi!Jstetyn nokkahuilun ryyppisen soittimen. 

Rauno Nieminen on toiminut Sibeliu s-Akatemia ssa soitinrakennuksen tunti opett ajana vuosin a 

1981-2014 . Musiikin tohtorin tutkinn on Nieminen suoritti Sibelius -A katemiassa 2008. Kehittäjä

koulutuk sessa suorit et ussa tutkinnossaan Nieminen on luonut menete lmän so itint en tutkimiseen: 

Soittimien tutkiminen kopioita rakentamalla. Esimerkkinåjouhzkko. 91 Nieminen on tutkinut soittimien 

91 Nieminen 2008 
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kopiointia jo 1970-luvulta lähtien. Hän on kuvannutinkeriläisen paimensoitun kopioimisprosessi 

aan artikkelissaan 'Soitinkopiointimenetehniin kehittiiminen.' 92 Nieminen oli kokemustensa ja taitojensa 

vuoksi itsestään selvä valinta yhteistyökumppaniksi soitinkehitysprojektiimme, jolle Sibelius-Aka

temian Kehittämiskeskus loi edellytykset myöntämällä sille apurahan. 

kuva 30. Rauno Nieminen opettaa ruokopillin rakennusta Sibelius-Akat emian kou!umusiikkiosastofla vuonna 

1981. 

Soitinkehitysprojektini Niemisen kanssa alkoivat tohtoriopintojeni puitteissa pääasiassa kahdella rinta 

malla, ensin pitkähuilujen parissa ja myöhemmin tulppakanavahuilun kehittämisprojektina. Molemmat 

projektit jatkuvat edelleen, ja soittimien kehitystyötä on mielekästä jatkaa tulosten ollessa hyviä. 

Tilasin keväällä 2007 Niemiseltä uusia pitkähuiluja toista tohtorikonserttiani varten. Ryhdyimme 

vaihtamaan ajatuksia yläsävelhuilujen materiaaleista ja soitto-ominaisuuksista, ja Nieminen alkoi 

kehittää uusia pitkähuilumalleja. Perehdyimme tahoillamme slovakialaisiin Ju;ara-huiluihin ja testa

simme niiden inspiroimina erilaisia yläsävelhuilujen ääniaukon malleja, suukappaleita, materiaaleja 

ja putken paksuuksia. 

Tapasimme 2000 -luvulla useita kertoja vanhakantaisten soitinten ja niiden kehittämisen merkeissä 

erilaisissa seminaareissa. Soitin 2004 -projektin konferenssissa 'SPELDON - Uudet soitinneu

vot' Espoon Hanasaaressa tammikuussa 2005 pohjoismaiset soitinrakentajat ja kansanmuusikot 

kokoontuivat kansansoitinten rakentamisen ja elvyttämisen merkeissä ja Ruotsin Tobossa Erik 

Sahlström -instituutin kansansoitinseminaarissa Nordiska Folkmusikinstrument kesäkuussa 2007 

pidimme Niemisen kanssa esitelmät Suomen kansanmusiikin ja kansansoitinten vaiheista. Opetin 

Östermyran Ensimmäisillä Musiikkipäivillä Seinäjoella elokuussa 2007, ja kurssin aikana musi-

92 Nieminen, Rossander, Väänänen 2011, 67-80. Ks. myös Nieminen 1982, 1983, 1984, 1990, 2000. 
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soimm e N iemi sen kanssa yhd essä pitkähuiluill a ja testasi mm e hänen ra kent ami aa n uu sia malleja. 

Tuo lloin niid en kehitt ämin en o li ajank oht aista ja tulppakanava huiluh ank e vasta ajat uk sen astee lla. 

Eräs projektin avaink oke mu ksista syntyi tällä kur ssilla, kun opet in N iemi selle uud en , suht eelli sen 

laajaa amb itu sta ja hyviä soit to-o min aisuuk sia soitt im elta vaativan kapp alee n pitkähuilull a: hän 

oivalsi, millai sia omin aisuuk sia huil uun pitää saada, jo tt a kyseisen kapp aleen saa soitett ua. T ämä 

havaint o siiv itti pitk ähu ilujen kehit ystyö tä aivan uut een suunt aan . 

H alusin suom alaisen , pui sen pitk ähuilun Musiikin mui sti -kansansoitin video n äänit yksiin syksyllä 

2009. Ni emi sen rakent amall a kauniill a pihl ajaisella huilull a soitet tu imp rov isaat io on näht ävis-

sä Ka nsanmu siikki .fi -sivuston kansansoitin videoiden sarjassa .93 Pih lajaisen proto tyypin jälkeen 

N iemin en rakensi vielä sarjan pui sia pitk ähuiluj a, joissa on sorvattu pää koriste, ja joiden suuaukko 

noud att elee N iemi sen hankkim an slovak ialaisen pui sen pitkähuil un suora kaiteenom aista muotoa. 

Ajat usteni män tyhuil upro jekti sta vähi tellen kyp syessä pidimm e Raun o N iemi sen ja tutk ija Marko 

A hon kan ssa työryhm änä esitelm än Suom en E tn om usikolog isen Seur an ja Suome n Musiikk itie

teellisen Seur an järjestä mässä Suomen mu siikintu tk ijoiden 12. valta kunn allisessa symp os iumi ssa 

Ml.fsiikki & tl.ftkiml.fs 2008 Tamp ereen yliopistossa 27.- 29. maaliskuut a 2008. Es itelm än aihe oli 

r[yvat soittimet, hl.fonot soittimet,ja esimerkkisoittimena olipitkahuill.f. Yleisölle tehtiin kuunt elutes ti, jossa 

heidän piti tunni staa mu ov isen ja puisen pitkähuilun sekä "hyvän" ja " huonon" pitkähuilun välisiä 

ero p . 

HYVAT SOI TTIMET, HU ONO T SOI TT IMET 

TjiiryhJJJcissäpureudutaan soittimellisl.fuden problematiikkaan soitinrakentajan, mttttszkonja tutkijan 

all.fstl.fsten kal.ftta. Casena ki!Jtekiän pitkahuilua,jota lahestyta"a"t1 sekä huiluja soittavan JJJ!.fl.fsikon 

että hl.fill.fja rakentaneen soitinrakentqjan nakiJkulJJJasta. SoittaJJJisen nautinto ponnistaa äärimmaisen 

intiimistå· soittavan kehonja soittimen jhteispelistä. Taitaville soittqji//e heidän soittimensa ovat merkille

pantavan laheisia· kehonjatkeita,jotka soiton !1.fonnistl.fessa 1m-1uttl.fvat JJJi!tei kehon oszksi. Y/eisella· tasolla 

,¾)i.ryvrys kul.fluu: minkåiainen on l?Jvä soitin soittaa? Mitkä ovat ne taktiiliset, soiton keho/Ii.reen totel.ftta

JJJiseen liittyvåt piirteet,jotka erottavat ty)lqytta·vän soittokokemuksen antavat soittimet muista? Kuinka 

11ml.fsikko kokee soittamaan kutsuvan soittimen, kl.finka rakenta;a pjrkii sellaisen rakentamaan,ja 

lopuksi kl.finka soittamisen iloa antavan soittimen problematiikkaa voitaisiin ka:ritteeiiistad? 

Pl.fheenvl.forqja pidetåä"i1 kolme: 

Kristiina Ilmonen: Pitkåhui!t-1 soittqjan näkiJkulmasta. 

Ral.fno Nieminen: Pitkåhl.flil.f rakentqjan nakiJkl.f!masta. 

Marko Aho : H)lva· soitin kasittee/iistettynä Daniel Sternin teoreettisten vitaaliaifektien, cfynaa111isten_Ja 

kineettisten laatl.fjen viitekehyksen avulla 

Tyd1yhJJJå°i1 ehdotl.fs .f_)IJJtposiumiin 2008 

Käv in Raun o N iemi sen kanssa esitt elemä ssä soitink ehit yshank ett amm e sen va rh aisessa vaih eessa 

myös Ta mper een yliopiston Musiikint ut kimu kse n laito ksella, Uul u ry:n isänn öim illä 11 Valtakun

nallisi//a Pillipaivillä 15.11.2008. N iemin en piti esitelm än Vanhakantaisten pii/ien kehittåininen paiJJ1ene11 

tro·otastä kansamnusiikkiammattilaisen taitee//isen ilmaisun vaiineeksi, ja olin itse opettajana pitkähuilun 

soitt okur ssilla. 

93 www.kansanmus iikki.fi/pit kahuilu 
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Järjestimme kolle go jeni, kansanmu siikin mai steri Riit ta- Lii sa Jout senl ahd en ja silloin vielä kan

sanmu siikin opi skelija, nykyisin kansanmu siikin maisteri Kir si Oj alan kans sa ensimm äiset vanh a

kantai siin suomal aisiin puhallin soittimiin keskitt yvät Piflipaival Sibeliu s-A kat emi assa H elsin gissä 

9.2 .2008. Pillipäi vät on siitä lähtien järjestett y vuositt ain eri paikkakunnilla eri yht eistyökumppa

neiden kanssa, ja tap ahtum a on onnistunut kok oam aan kansanpuhaltimista kiinn os tun eita muusik 

koja, opettajia, tutkij oita, ra kentajia ja harra stajia säänn öllisesti vaihtama an kokemuk sia puhaltimi s

ta, kansanpuh altimien mu siiki sta ja tutkimuk sesta, soittimi en rakennuk sesta ja huollos ta ja mui sta 

alan ajankoht aisista kysymyksistä. 

Yht eistyön Niemi sen kanssa vahvistue ssa otin ajatuk sen sormi aukolli sen m änt yhuilun rakent ami 

sesta esille . Tein Mu seoso ittim esta työvälin eeksi -hank et ta vart en apurahah akemuk sen Sibeliu s

A katemian Kehittämi skeskuk selle alkuvuod esta 2008. Rahoitu s varmi stui samana kevää nä, 

7.4.2008. Ensimmäin en soitink ehit ysprojektin vir allin en kokoo ntuminen oli J ärvenp ään Kalli o

Kuninkalassa 27.6.2008. Testasin silloin Niemis en ensimm äistä pihlajasta rak ent am aa pitk ähuilu a 

ja suunnittelimme yhd essä tulpp akanavahuiluproj ektin tarkennettua budj etti a. 

A lun perin koko projektin ajateltiin va lmi stu van vuoden 2008 aikan a, mik ä oli näin jälkee np äin 

ajateltun a ep ärealistin en tavo ite. Proj ektin alku va iheessa minull a ei ollut selvää käs itystä uuden 

soittim en kehit ystyön vaatim asta ajallisesta panoksesta. Toin en jatkotutkint o konsert t ini oli Hel

singissä 29.5.2008 , ja suunnit telin käyttäväni uu tta huilu a kolm anne ssa tohto rikonserti ssani, jonka 

olin aikataulutt anut jo vuoden 2008 loppupuol elle. 

Kolmannen kon sertin ajankoht a siirt yi kuitenkin erilaisista syistä niinkin pit källe kuin toukokuu

hun 2010, ja kon sertin sisältö oli siinä vaihee ssa muuttunu t alkuperäi sestä suunnit elmasta jo kah

desti . Myös tulppak an ava huilup rojekti sta tuli paljon pid empi kuin olin ku vitellut. Loppu vuodesta 

2008 raportoin K ehittämi skeskuk selle hankke en uud esta aikataulu sta: 

H anke on alkanut kesaila· 2008 tyiiryhmän kokoontu111isellaja vertailusoitinten hankki111isella. Talven 

2008 aikana tapahtuu tutkimus-ja mittauslyo;jonka tuloksena rakennetaan e11simmaiset aihiot vuoden 

2009 alussa. H uil/.laihiot laitetaan lepacima·än oi;ykäsitte/yyn helmzk/.1/.lssa 2009,jo lloin ne ovat valmiita 

j atk okäsittelyyn aikaisintaan vuoden k /.llutt/.la helmzk/.lussa 2010. Na i,td aihioista rakennettu;en p roto

tyyppien testaamisenja edelleen kehitta"misen tuloksena /.lt1si h/.lil/.1 on valmis h/.lhti- toukoku/.lssa 2010, 

jolloin alkaa huzl/.ln sisään soittaminen ;a konsertin harjoittaminen. Konsertti /.IUdella h/.lilulla on tarkoitus 

pitaä syksyllä 2010.94 

E nsimm äiset mänt yhuilun prot o tyypit valmi st uivatkin kevää llä 2009. Marra skuun 15. päivänä 

2009 esittelimme pro jekti a Tampereen I1 Pillip äivillä, ja Raun o N iemin en piti esitelm än Vanhakan

taisten pii/ien k ehitta1nine11 paimenen tro·olasta· k ansanvmsiikkia 111mattilaisen taiteellisen ilmaisun vaiineeksi. It se 

pidin Pillipäivillä work shopin pitkähuilun soittajill e. Välir aportis sa Kehittämi skeskuk selle kuvaan 

pro jektin tilannetta: 

Nieminen 011 mitannut useamman museohuilun95 ;a 011 keskustell/.lt tapaa11Jisissa ja p/.lhel/.lissa llmosen 

kanssa projektin tavoitteista, aikataul/.lsta ja toimintatavoista. Tyoryhmä on yhdessä soittamlf lapi erilaisia 

h/.lilttja ja vertaillut niiden ominais/.11,ksia sekä 111aä"ritellyt tarkemmin tavoitteena olevan huilun ominai

suuksia. Ilmonen on (eri rahoituksella) ti/a111111t ja saanut u/.ldet vertazl/.lma//it R /.lotsista joita käyteta"a-,1 

referenssina·. Sibelius-Akatemian kok oelmien huil/.lt on kqy!)' soittamalla lapija !qydet(y tarkempaan 

94 Ilm onen 200 8 

95 Oikea mpi ilm aisu mu seo huilun sijaan olisi ollut "Pentt i Mäke län rakent am a huilu " 
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tarkasteluunja kopiointiin sopivat yksilol . -- Rakennuspttf.l on valittu;a kiisitelty ;ajoitaki11 erikois(yo·vii

lineitii ha11kittu. 

Tahå·11 mennesså· 011 rakennettu kaksi protof]yppici. E11si111maisellå}rotofJ!YPillå. saatiin hahmoteltua soitti

men tulpan mitto;a ;a testattua museomalleista kopioituja ominafrJ.1uksia siirrettynii kokonaan J.1udenJJ1a!

liseen huilJ.1un. Soittimen soundi ei vie/ei vastannf.lt tavoitteita mJ.1tta siitti saatiin arvokasta infarmaatiota. 

Toinen proto(yyppi onjo ominaisuuksiltaan lahes1J1massii tavoitteita. Haasteena 011 J?)1t saada soundiin 

oikeanlainen sa·1!)! ;a Pentti J..1.åkeliin rakentamissa JJ1J.1seohJ.1iluissa esiintyvii erikoine11 iiiinen alJ.1ke, 

jo11ka akustisfysiologisia låhtokohtia ryhqytaän seuraavaksi selvitteleJJ1aäi1 avaamalla yksi 111J.1seohJ.1i!J.1 ja 

tarkemmin mittaamalla vie/ei muita SJ.1J.1kappaleita. Myo:, J.1rkupillien rakennetta on vertai!tJ.1 ;c1 sovelletaa11 

projektissa. --

SeJ.1raavaksi on tarkoitf.ls rakentaa kolmas protot)!yppi tai parannella toista protO()l)!ppia; lllikåii se 011 

mahdollista. Soundiin halJ.1taan lisåä "tJ.1hi11aa"ja erityinen åäi1en aluke. Nåiden lqj;cfyttyå· on tarkoitus 

paneutua soittimen ambitukseen, ergonomiaan, sor111irezkien miiärå·åi1, kJ.1/maan;a pazkkaan, viritykseen 

ja ulkoasJ.1u11. ToukokJ.1ttssa 2009 Ilmonen matkustaa lkaalisiin NieJJ1isen ryopa;alle pariksi kolllleksi 

påivåksi yhteiselle tyoskente!Jlperiodille,jolloin yhdessä tyoskennellen kehitetaäi1 hJ.1ilua våiitto11tän palaut

teen avJ.1lla. Siihen saakkayht(ydenpito tapahtf.lu paäasiassa pf.lhelimitse ja 9il:!)!eJJIJJ1issä tapaamisissa. 

KJ.111 soittimen perJ.1slåhtokohdat on saatu onnistumaan, alkaa soittimen sisääna;o soittaJJ1alla elipideJJ1pi 

soittotestaus,jonka tuloksena pystytå"än hiomaan ominais1mksia tarkemmin tavoitteita vastaaviksi. Nåin 

toimien uusi huilu olisi parhaassa tapauksessa valmis käyttoö"n 9k9llii 2009.96 

Toine n p roto tyyp pi ei vielä lun asta nut ant am iaa n lup auks ia, jote n Raun o N iemin en ryht yi ra

kent amaan kolmatta versiota huilusta . Nieminen kuitenkin mursi ra ntee nsa syyskuu ssa 2009, 

liuk ast uttu aan Jouhi orke ster in konsert issa Pieta rissa . Kipsattu kä si vei N iemi sen sairaslomalle ja 

esti tehokkaasti soittimenr akennuks en joksikin aika a. Kun ran ne oli saatu kun to utett ua, hänelt ä 

murtui sor mi syyskuu ssa 2012. Vuonna 2010 synt yivät kuit enkin huilun prototyy pi t kaksi ja kolme. 

Es itt elimm e myös p ro jekti am me Turussa 15.-16.5 .2010 kolmansilla valtak unn allisilla Pillip äivillä. 

Kehittämiskeskuksen projektina hank e loppur aporto itiin huhtikuu ssa 20 11: 

Ilmonen 011 soittanut kaikkia protof]yppe;äja Nieminen åänittdn_yt soittoa sekåprototyypeillå ettå" museo

malleilla tavoitellun soJ.1ndi11 hahmottelemiseksi. Soittimia ;a protol)yppe;ci on valokuvattu prosessin aikana. 

Keskustelt!)a ;a pohdintaa 011 ollut pa!Jon,;a prosessi 011 heraltånyt paljon ajatJ.1ksia JJ1uuszkon, soittimenja 

soitinrakentajan suhteesta. Nieminen ;a Ilmonen ovat sopineet kirjoittavansa JJ1ahdollisesti yhteisen artikke

lin prosessista. 

Koska puupuhaltimet vaativat rakennusvaiheessa toimiakseen pitkaii sisåänsoittovaiheen, on lopullisen 

huilun testaus ja hienosåålo" vielä taiå kirjoitettaessa kesken. Tavoitteena 011 saada huzlu konserttikå_yttoän 

joulukuussa 2011 ll111osenjatkotutkintokonserttiin. l llllosen ja Niemisen yhteistyo asiassa jatkuu vielå 

kesånja 9k9n 2011. ---

Pro;ektipaältyy virallisesti kevåaila· 2011, kun huilun ne!J"äsprototvPPi 011 sisäånsoitossa. Va/111is soitin 

011 kuitenkin konserttikå_ytossa· vasta lopullisen szsaänsoiton ja hienosaädoi1 jåikeen toivottavasti joulukuus

sa 2011.97 

96 Ilm one n 2009 

97 Ilmonen 2011c 
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Sairaslomat siir sivät Niemi sen kaikki a rak ennu s- ja tutkimu spro jektej a etee np äin, mutt a jat koimm e 

mä ntyhuiluh ank etta aikataulun siir tymi ses tä huolim att a. Tyrvää n Sarvisymp os ium ja 1 V Pilli päi

vät -tapahtum assa 6.- 7.5.20 11 N iemin en piti esitelmän Paimensozftimet- tutkijan, soitinrakentajanja 

muusikon vinkkelistci. Saman vuoden hein äkuu ssa olimm e yhd essä Somm elo- fest ivaalill a Kuhm ossa 

esiint ymä ssä ja osa llistuimm e paim ensoitin semin aariin, jossa Niemin en puhui aiheest a Paimensoitti

me!. lt se olin Kylä Soi -tapahtum an taiteellisena joht ajana Vienan Karj alan H aikolan kylässä, jossa 

paimensoittimi en ja muin aissuomalaisen mu siikin tuntij at mu sisoivat koko päivän ulk ona luonn os 

sa ja paikallisessa konsertti salissa . 

Soitt imen kehit ystyö jatkuu edelleen. Ke väällä 2014 valmi stui vat prot otyypit viisi ja kuu si, ja 

pro to tyyppi num ero viisi oso itt autui jo hyvin lup aava ksi soittim ena. Tohtor intutkint oni tarkast us

tilaisuus on elokuu ssa 20 14, ja tar koituk seni on siellä soitt aa pro tor yypill ä viisi mu siikkin äyte osa na 

ta iteellista lekti o tani . 

Projektin työsl~entelymenetelmien valinta 

Valitessani soitinr akentajaa m änt yhuilun kehit ysprojektill eni halusin työr yhm ään Raun o Ni emi sen 

erityisesti sen vuo ksi, että h än kehitti men ete lm än soitint en kopioimi see n osa na tohto rin tutkin 

toaa n, opiskellessaa n Sibeliu s-A katemi an kehi ttä jäkoulutu ksessa. Men etelmän tarkoituk sena oli 

kontro lloidun prosess in luomin en mu seo soitint en kopioiden rakent ami sen tueksi, jo tt a synt yviä 

soitt imia ja niid en ominaisuuk sia pystyttäi siin mahdolli simm an tarkasti analysoimaan, verta ile

maan ja mitt aamaan. 

Menetelm ä sopii N iemi sen muk aan sellaisen aan mink ä tahansa soittim en kopioinnin peru sta ksi, 

mut ta se on räätälöitävä kull oin kin tutkitt avan soittim en muk aiseksi. Soitint en kopi ointim enetelmä 

sisältää kymm enen koht aa alkaen soittimen dokum ent oinni sta. Menetelm än osa t ova t kiin teässä 

vuorova ikutu ksessa kesken ään . 

Mä nt yhuilun kohd alla oli kysymyksessä soit timen kehit yspro jekti , jossa tar koituk sen a oli kehitt ää 

jo olema ssa olevan so ittimen omin aisuuk sien pohjalta uusi soitin. Niemi sen kehittäm ä kopiointi 

me netelm ä oli kuitenkin tähänkin hyvä läht ökoht a, koska projektin yhtenä keskeisenä tavoit teena 

oli soittimen äänen kopioimin en. K oska tarkoitukseni oli myös raportoida p rojekti sta taitee llisen 

tohto ritutkint oni osa na, oli tarp een hahm otella prosess in osa-a lueita analyytt ises ti . Päädyimm e 

nä istä syistä käytt äm ään Ni emisen kopiointim enetelmä ä väljäst i prose ssin kehyksenä. 

Museoso ittim esta työvä lineeksi -projekti on tavo itteilta an enemm än käytänn ölliseen loppu tu lok

seen eli m ahd ollisimm an hyvä n soittim en rakent amiseen kuin tutkimu ksee n tä ht äävä. E n ole siksi 

tässä raporti ssa selvitt änyt peru steellisesti kaikk ea saatavilla olevaa soitin tekni stä tai histo riallista 

tietoa mänt yhuilu sta tai mui sta kansanomai sista tulppakan ava huilui sta. O len sen sijaan pyrkin yt ra

po rtoimaan prosess in läht ökohtia, vaiheita ja lopputul os ta soitt im en tilaajan eli muu sikon näkökul 

m asta. Soitink ehityshanke on ollut muu sikon ja soitinr akent ajan yht eistyöp rojekti, ja vaikk a tämän 

raportin kirj oitt aja on muu sikko , kuuluu myös soitinr akent ajan ääni tekstissä . 
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kuva 31. Rauno Nieminen tyiiståä. uuden tulppakanavahuilun p rotoryyppiå. Kuva Kristiina l!monen 2010. 

Kopiointimenetelmästä tutl~imussuunnitelmal~si 

K ursiivilla merkit yt lain auk set on seuraavassa otet tu Raun o N iemi sen opi nnäytetyös tä "So ittimi en 

tutk imi nen kopioita rakent amalla. Es imerkkin ä jou hikk o" . Museoso ittim esta työvä lineeksi -p ro

jekt in tu tkimu ssu unni te lma muo dost ui sove lta m alla tä tä ko piointim enete lmää . Sen kymm enen 

pää kohd an alle o n kirj oitettu p rojektin teht ävät ja tavoitt eet. 

l. Soittimen dol~umentointi 

Kopioitavasta soittimesta keråtåån kaikki se tieto,;ota siitå on löydettåvzssåja josta voi olla apua kopion 

rakentamisessa. Keråttå.vå materiaali muodostuu kaikista niistå· dokumenteista,joita tutkittavasta soitti

mesta on olemassa, esimerkiksi julkaisui sta ;ajulkazse111attomzsta teksteistå; audiovisuaalisesta materiaalzs

ta, piirroksista, nuoti1111oksista, soittimista.Ja soitinten luettelointitiedozsta. 
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Tutkimuksessa pyritään kopioimaan Pentti Mäkelän rakentaman mäntyhuilun sointi, mutta ei 

välttämättä muita huilun ominaisuuksia. Ne vaativat kehitystyötä, jotta huilu soveltuisi paremmin 

ammattikäyttöön. 

Tutkimuksen alkuvaiheessa olemme keränneet tietoa mäntyhuilusta. Pentti Mäkelän rakentamia 

mäntyhuiluja on yksityiskokoelmissa sekä Sibelius-Akatemian ja Kansanmusiikki-instituutin koko

elmissa. Pentti Mäkelän toiminnasta on lehtiartikkeleita ja mm. huilisti Leena Joutsen lahden haas

tattelu vuodelta 1985. Rauno Nieminen on rakentanut männystä siirtotulppaisia huiluja 1980-lu

vulla, ja hänen rakennustoiminnastaan olen saanut tietoa haastattelemalla häntä projektin aikana. 

2. Dol<umentoinnin yhteydessä saadun tiedon analysointi 

Soittimesta kerå'try materiaali luetteloidaan ;a arkistoidaan. Kqytå·nniin kokeilla voidaan testata dokumen

toiduista låhteistå· saatavaa tietoa. Voidaan esimerkiksi kokeilla suolikielen valmistusta valokuvasar;an 

perusteella tazjouhikon valmistusta tuoreesta.Ja kuivatusta puusta. Arkistomateriaali voi muodostua mitå· 

erilaisimmista materiaaleista, esimerkiksi teksteistå; valokuvista, soittimista.Ja cicinitteistå·. Erilaiset aineis

tot vaativat erilaisia ana!Jysimenetehniå: 

Mäntyhuilun arkistomateriaalin muodostavat tässä projektissa mäntyhuilujen rakentajien Rauno 

Niemisen ja Pentti Mäkelän rakentamat huilut sekä heidän toiminnastaan kertovat haastattelut, leh

tiartikkelit ja videotallenteet. Olemme lukeneet kaiken mäntyhuilua käsittelevän tiedon ja tutkineet 

ja analysoineet mäntyhuilujen prototyyppien avulla huilun ergonomiaan ja äänenväriin vaikuttavia 

tekijöitä. 

3. T utl<imuskohteen rajaaminen ja lwpioitavan soittimen valinta 

Tutkittavia asioita voi olla yksi tai useampia,;a tutkimuskohteen rajaaminen vaikuttaa kopiointimene

telmån valintaan. Jos esimerkiksi halutaan tutkia.Jouhikon rakentamista 1800-luvun kåsiryiivålineitci 

kqyttå'en, ei voida kqyttåä' 1900-luvun puunryiistiikoneita. Mzkåli tutkittavan asian kannalta on saJ11an

tekevå·å· kqytetåä.nkiipuunryiirtokoneita, niitä' voidaan kqyttåä·. Yhden kopion avulla voidaan tutkia yhtä' 

tai useampaa asiaa. Kun on påälet{y, mitå· kopion avulla tutkitaan, suunnitellaan koe;ci,jeste!Jt ;a tehdåä-,z 

tutkimussuunnitelma. Tutkittavan asian valinta ratkaisee, mikä' soitin valitaan kopioitavaksi. Tutkittavan 

soittimen kopioita voidaan rakentaa yksi tai useampia. 

Tutkimuskohteena on Pentti Mäkelän rakentaman kahdeksanreikäisen, poikittain puhallettavan 

mäntyhuilun sointi ja aluke, sekä näiden kopioiminen uuteen mäntyhuiluun. Tavoitteena ollut 

rakentaa mahdollisimman hyvä huilu, jonka ei tarvitse muilta ominaisuuksiltaan olla Mäkelän 

mäntyhuilun kaltainen. Kopioitavaksi soittimeksi valittiin Sibelius-Akatemian omistuksessa oleva 

numeroimaton soitin, joka on ollut käytössäni taiteellisen tohtorintutkintoni konserteissa 1, 3, 4, ja 

5. Kaikissa Mäkelän rakentamissa Sibelius-Akatemian mäntyhuiluissa on hyvä sointi, jopa parem

pi kuin tässä yksilössä, mutta tässä huilussa on selkein äänen aluke. Olemme käyttäneet kaikkien 

saatavilla olevien Mäkelän mäntyhuilujen sointia esikuvana, mutta alukkeen suhteen lähtökohtana 

on ollut käytössäni ollut edellä mainittu poikkipuhalteinen huilu, jonka alin ääni on F3. 

4. T utl<imussuunnitelma 

Tutkittavan asian ;a kopioitavan soittimen valinta vaikuttaa tutkiJJ1ussuunnitelJJ1an laadintaan ;a koejå'r

jeste!Jihin. Tutkimussuunnitelmaan ki,jataan mm. tutkittava asia, kopioitava soitin, materiaalit, raken-
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111,1smenetelma; kopioinnin vaiheet, mittauksetja tt1tkimNksen !Nlokset. SNunnite/maan kir;ataan 111_yiis 

tNtkimuksen dokNmentointitapa. SNN1111ite/massa se/vitetaä·n tNtkimuksen kulkN pa·apiirteittain. 

Tavoitte ena on rakent aa Kri stiin a Ilm osen käytt öö n suunnit eltu mänt yhuilu , jossa on Mäkelän 

huilun sointi, mutta myö s omin aisuud et, joita soittimen amm attik äytös sä tarvi taan. Soittim en tul ee 

kestää soitto a useampi a t unteja sen m enem ätt ä tukko on. Huilun soittotuntum an on oltava hyvä: 

sen tule e reago ida herkä sti mutt a ta sapainoisesti sormituk seen ja puhalluk seen koko sävelalan sa 

alu eella. Sävelasteik on laajuuden pitä ä olla vähint ää n pu olitoi sta, mielellään kaksi oktaav ia. Sormi 

aukk ojen tul ee olla tarpe eksi lähellä toisiaan , jott a soitt oasent o oli si mi ellytt ävä . Huilun pit ää o lla 

ergo nomi sesti hyvä ja siten pääpuhalt einen, jolloin sitä pidellä än pystyasenno ssa eikä poikitt ain . 

Soittim en virit ysjärjestelm än ja -taso n on sove llutt ava nykyisiin käytt öyhteyksiin .98 

Huilun putken mat eriaalin a käyte tään mänt yä esiku vansa muk aises ti. Rakennu smenetelm änä 

käyte tään kaksiosaista, koneella teht yä putk ea. Huilust a rak enneta an koe kapp aleita, joita tes tataa n 

soitt amall a niid en valmi stuttua. Huilui sta tehdään tekni set piiru stukset. 

Soitinh anke on muu sikon ja soitinrak entajan yht eistyöproj ekti , jossa mol empi en asiantunt emu sta 

käytt äm ällä pyrit ään parh aaseen mahd olliseen lopputul okseen . Pro jektin keskeiset tapahtum at 

dokum ento idaan äänittäm ällä ja vide oimall a sekä pitäm ällä ra kennu späiv äkirj aa . Tavo itt eena on 

julki staa tutkimuks en mahd ollisesti tu ottam a uusi tiet o. Tutkimuk sesta raport oidaa n osa na Kri stii 

na llm ose n taiteellista toh to rintutkint oa. 

5. Rakennus1nenetelinän valinta 

Kopion rakentamisessa voi käytta·a erilaisia rakennusmenetehmci. Yksi menetelma· 011 kayttaä· samanlaisia 

tyiivaiineitaja tekniikoita, jotka ovat olleet käytössa· alkNperaisen soitinrakenta;an azkakaNde//a. Ta/löin 

materiaa/ien hankinta, kasitte!JI ja veista111inen tapah!Nt1 saman aikakaNden menetelmilla·. 1jiökalNt ja 

käytetta°i)ai [yömenete/mai vaikNttavat loppNtulokseen. Koneilla työskenne/taessa työn lopputulos voi olla 

toisenlainen kNi11 kasityö·vaiineilla. UNsien pNunryöstökoneiden 1a laitteiden käyttö on perNsteltNa,1os PNNn

työstö,mnete/malla ei ole vazkutNsta tNtk ittavaan asiaan.jo s tNtkimuskohteena ei ole perinteinen rake11-

11Nsme11ete/ma; voi k opion rakentaa vryös 1ryk;yaikaisilla koneilla. Koneiden, kasityö°z,aiineiden p erilaisten 

menetelmien kqytö·n ratkaisee kulloinkin tutkittavana oleva asia. 

Perintei sesti m änt yhuilun putki on Suome ssa valmi stettu nu oren m änn yn run gos ta kiert ämällä 

puun ydin poi s. Pentti Mäk elä on porannut mänt yhuiluj ensa putk et yksitellen käsityönä . H änen ra

kent am ansa huilut ova t kaikki eri mu otoisia ja kokoisia. Ko ska näill ä menetelmill ä on vaikea saada 

keskenä än sam anlaisi a huiluputki a, pä ätettiin täs sä proj ektis sa putk et valmist aa kon eella. Huiluj en 

aihi oista saadaan täsm älleen sam anlai sia, ja on helpompi tod eta, mit ä esim erkik si suuk app aleesee n 

ja so rmir eikiin tehd yt muu to kset vaikutt avat huilun omin aisuuk siin . Näin toimi en on mahd ollista 

systema attisesti kehitt ää huilua haluttuun suunta an. 

98 Rake nn ett avassa, yksiosa isessa m änt yhu ilussa ei vo i viritt ää so itt imen pe ru stasoa ku ten nykyaikais issa 

no kkahuil uissa. Viim eksi m ainitut on rak ennettu kahd esta osas ta, jote n sävelkorkeu tta void aan säätää ly

hent ämällä ja pide nt ämällä pu tkea. Jos valmi stet tavasta huilu sta tul ee yksiosa in en ja site n kiin teä ,·ireinen , 

tarvitaa n ka ksi huilua, joista to isessa A4 on 440 H z ja toisessa 442 H z. Suomessa kiin teäv ireiset so ittim et on 

pääsää ntöises ti v iritet ty 442 hertsiin , mut ta ulk om aill a va llitseva taso on usein 440 H z. 
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6. Materiaalien valinta 

Alkuperäisten soitinten JJtateriaalit tutkitaan szfmämääräisestija ll!Yiir kaikilla tutkiJJJusva!ineil/åja me

nete/mi/lå;jotka ovat JJtahdo//isia. Puu/a;ien on vastattava a!kJ.tperäisten soitinten rakentaJJJisessa kqytet[Y.Jii 

puula;eja. Koska p!✓ula;ien tJ.tmzistaminen on tehty vain silmå,näå.råisesti, voi tunnzstamisessa olla virheitå·. 

Pe!kåstdån oikeiden p!✓ulajien valinta ei riitå; vaan myiis puun 0JJ1inaisuuksien tulisi olla låhel/ä alkupe

råisiä. Koska soittimet ovat påäasiassa noin sata vuotta sitten museoihin saatuja jajo saapumishetkellään 

vanhoja, on saJJ1anlaisen puumateriaalin hankkiminen vaikeata. 

Putken materiaaliksi valittiin Mäkelän huilun mukaisesti mänty. Valitsemalla sama puulaji on mah

dollista päästä lähimmäs kopioitavan soittimen sointia. Toisaalta halusimme saada selville, mitä 

mänty epätyypillisenä soitinrakennusmateriaalina vaikuttaa huilun sointiin. Tarkoituksenamme on 

projektin myöhemmässä vaiheessa kokeilla myös putken valmistamista nuoren männyn rungosta 

kiertämällä ja poraamalla. Huilun putken rakentamista voidaan harkita myös muista puulajeista. 

Tulpan rakentamista päätettiin kokeilla eri materiaaleista kuten leppä, omenapuu ja kataja. 

7. Soitinlwpion ral<enlaminen 

Kopion rakenta;alla tulee olla soittimen rakentamiseen tarvittava aJJJmattitaito. Suotavaa on, ettd kopion 

rakenta;a olisi rakentanutjo samantapaisia soittimia soitinrakentajauransa aikana. Jos näin ei ole, voi 

olla h_yvä rakentaa tlJUtttamia kopioiduiksi aiottuja soittimiajonkinlaisen pernstan IJ.tomiseksi tulevaan 

kopiointiryohon. 

Kopiot rakentaa Rauno Nieminen, jonka kanssa asiasta tehdään sopimus. Prototyyppejä tehdään 

niin monta, että tilaaja on tyytyväinen lopputulokseen. 

8. Kopion ral<entamisen dol<umentointi 

Tutkimuksen kulku ja tulokset on dokuJJJentoitava. Dokumentoinnin vå!ineenä kiiytetåä·n kopiopåivåkir

jaa sekä videointia ja valokuvausta. DokuJJJentoinnin avu!!a voidaan seJ.trata kopiointiprosessin kulkua 

11gos jå!keenpåin ja toistaa koe uudelleen samanlaisena. RakentaJJtisen keskeisistä vaiheista otetaan valo-ja 

videokuvia. Kopion rakentamisesta pidetå.än rakennuspåivåkir;aa,johon kir;ataan kopioinnin vaiheetja 

huoJJ1ioita rakennusprosessista. 

Huilun valmistus- ja kehitysprojektin kaikki keskeiset tapahtumat päätettiin valokuvata ja videoida. 

Mäkelän mäntyhuilusta ja projektissa kehitetystä huilusta tehdään tekninen piirustus. 

9. Soitinlwpioiden testaaminen 

Kun soitinkopiot ovat valmiita, niitä voidaan testata eri menetelmillä. Kopioille voidaan tehdä akustisia 

JJJittauksia ja kuuntelutestejä". SoittiJJJilla soitetaan oman aikansa musiikkia. Kopioiden avulla voi testata 

soittoasento;a, soitettavuutta, viri(ystå; asteikkoja, kieliå; jousia ;ne. lvlyos soitinten testaamisen.1a mittaa

JJtisen on oltava suunnitelJJ1allista. 

Huilun prototyyppejä testataan pääasiassa Kristiina Ilmosen toimesta soittamalla. Testauksien tar

koitus on antaa palautetta soitinrakentajalle jatkokehitystyötä varten. Erityisiä akustisia mittauksia 

ei tarvita, koska testauksen tavoite on arvioida subjektiivisesti soittimen sointia ja henkilökohtaista 
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soittotuntumaa. Testausten tulokset ja arviot dokumentoidaan. Tutkimuksen kuluessa harkitaan 

tarpeen vaatiessa myö s muunlaisten testausmenetelmien käyt töä tai kuuntelutestien järje stämi stä . 

10. Tutl<imustulol<set ja niiden jull~aiseminen 

Lopuksi kirjataan tutkimuksen tulokset. Soitinkopioita on tehry harrastus-ja tutkimusmie/esscipaljon, 

mutta tutkimuksia ei ole julkaistu . Onkin ensiarvoisen tcirkecita; etta· tutkimus julkaistaan alan tieteellisis

sajulkaisuissa, ettei tutkimuksen tulokset eival jaisipelkastaä·n tutkijcm tiedoksi. 

Museosoittimesta työvälineeksi -hankkeen raportti julkaistaan osana Kristiina Ilmosen taiteelli sen 

tohtorintutkinnon kirjallista työtä. Tavoitteena ei kuitenkaan tässä yhte ydessä ole tieteellinen art ik

keli, vaan soitinrakennushankkeen kuvaaminen muusikon ja soitinrakentajan näkökulm asta . 

• • 

• • • • • 

kuva 32. Ylha·aJ/ci Rauno Niemisen rakentamia 111cinryhui/uja vuodelta 1983. Alhaa//a vuonna 1979 rakennettu 

kopio korpi!ahtelaisesta siirtotulppaisesta ma·nryhuilusta. 
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11 T ulppal<anavahuiluja Suomessa ja muualla 

• • 
Mäntyhuilun elvytyshanl<e Suomessa 

Mänty ei nykyää n ole tyypillinen soitinrakennu smater iaali, mutta vanhakantaisten soitt imi en 

materiaalina se on Suomen alueella ollut helposti saatav illa ja muokatta vissa . Suomen ja Karja-

lan alueelta on teht y soitin löytö jä varsin niuka sti, ja er ityisest i so rmireiälli siä, tulppakanavallisia 

huilu soittimia on löyty nyt vain muutamia. Suomessa tavallinen tapa valmistaa huilu- ja klarinet 

tisoittimen putki on ollut sydämen kiertäminen ulos puun sisästä .99 Ki ertote kniikk aan sove ltu via 

puulajeja ovat esimerkiksi mänt y ja leppä. Putken valmistus männystä on ollut käytössä etenkin 

Länsi-Suomessa. Tim o Leisiö m ainitsee mänt yhuilun 100
, josta euralainen viulupelimanni Kustaa 

Järvi nen kertoo K ansanmus iikki-instituutin arkistotallenteessa. Suome ssa ja Karjalassa käytet yistä 

tu lpp akanavahuilui sta on Leisiön mukaan löydett ävissä varsin niuk asti hi storialli sta tod istusai

neistoa, eikä tässä kirj oit uk sessa ole mahd olli sta syventyä soittimien hi storiaa n tai lev inn eisyyteen 

tämän enempää. 

Huilujen, kuten moni en muid enkin suomalaisten p er inn eso ittimien, rakennu sta alett iin elvyttää 

uudelleen 1970-luv ulla. Raun o Nieminen alkoi tutkia kor pilaht elaisia perinn eso itt imi a muut ett u

aan verstaansa paikk akunn alle 1979. Hän löysi siirtotulppaisen huilun Suom en Kansallismuseon 

kokoelmista: korpil aht elainen mänt yhuilu, num ero F 1810. Huilu oli hankittu mu seo n ko koe lmiin 

vuo nn a 1910. Huilu oli koto isin Korpilahden Saakosken kylästä, joka sijait see nykyisin Keski -Suo

messa. Museon pä äki rjassa on seuraava tek sti m änt yhuilun kohdalla: 

Mäntyhuzlu (uusi, mutta l?Jvin vanhaa mallia). Tehtiin mäm?ystä våäntiimållä !)Idän pois. Mänty katkais

tiin oksansohmm alta ja alempana olevan oksansolmun Jilåpuolelle tehtiin n. 2 sm pitkä kolo !J'då1J1een asti 

Jimpa·riinså; sitte våä·nnettiin myiitåpåivää samalla 11ostattai11 )lfospäin, siksi etta" sydän låhtee pois. Kun 

huilu oli vuoltu ohueksi tehtiin vanhemman mallinen soitin, kuten tåssä. Hu ilun kylkeen tehtiin 2, 4, tai 

6 jopa 8:kin råp)ltintä. H]vin pieni mäntysoitin sanottiin 'ma·ntypilliksi'j a varustettiin tavallisesti 2:1/a 

råp)lttimella· (,1ryos kutsuttiin lampurin pzlli).101 

N iemi nen opetti putk envääntötek niikk aa ja siirt ot ulpp aiste n m änt yhuiluj en rake nnu sta vuonn a 

1979 pillinrakennuskurssilla Korpilahdella sekä vuonn a 1985 K ansanomaisten puhallin soi tint en 

rake nnu skur ssilla K austisella. Vuonna 1983 N iemin en kirj oitti K ansanmu siikkil ehd en art ikk elisar

jaan "Soittimia rakentamaan" osa n kuusi, jossa oli m änt yhuilun rakennusohjeet. N iemin en esitt eli 

puhallinsoitinten rak entami sta myös Kausti sen Kansanmusiikkijuhlilla vuodesta 1979 läh tien 

vuotee n 1985 asti. E ri vuosin a oli rakennuk sessa uusia teemoja, muun mu assa pajupilli, pitk ähuilu 

ja mänt yhuilu. Niemin en rakensi vuoden 1983 K austisen Kansanmusiikkijuhlille noin sata mänt y

huilua myyntiin. Fes tivaa lin yht enä teemana o li tällöin soitinrakennus. Festivaalien aikana pillipa 

jassa saatto i opetella mänty huilun , pajupillin , pitkähuilun, su histu spuun ja ru okop illin rakennu sta. 

Mä nt yputki aihi o maksoi 10 silloista markkaa . Mirj a Metso la teki N iemi sen toiminnasta dokum en

tin Kaustislainenpaimensozlto vuonn a 1984 .102 

99 Leisiö 1983,40 

100 Leisiö 1983, 46 

101 Suome n kansallismuseo Di ar.3.10.1910. Levy 652,966. Verif. N:O 9. 1910 

102 Niemise n haastatte lu 2014 
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Pentti ~1ä]~elän mäntyhuilut 

Merik arvialla synt ynyt sotila smestari Pentti Mäkel ä (1923-1991 ) alkoi harrasta a puhaltimi en 

rakentami sta eläköidytt yään 46-v uotiaa na . K ansank oulun jälkeen ":\1.äkelä pyrki Ratsu väkeen 

soitto -o ppilaak si ja toimi sotil assoitt ajana, tehden elämänt yönsä eri sotil assoitt o kunni ssa . Mäk elä 

ei saanut koulutu sta soitinr akennuk see n , vaa n oli siin ä itseo ppinut . Muut ettu aan Lammill e hän oli 

1976 muk ana p erustam assa ja alkuvu o sina johtam assa Lammin Soitt okunnan yhteyteen Nuori

soso ittoku nt aa, johon o tettiin puh allin soitt ami sesta kiinn ost uneit a nu oria al keiskoulutu kseen. 1
t'

3 

Mäkelä alkoi rak entaa koiranputkest a poikkihuiluj a vuonn a 1977, kun ollessa an vetäm ässä nu ort en 

mu siikkil eiriä hänen piti kek siä ohj elm aa iltanuoti olle.w4 

kuva 33. Pentti M akeliin rakentamia hui/uja. H annu Sahan jik si(yiskok oe/ma. Kuva R auno Nie minen. 

H annu Saha h aas tatteli Pentti Mäkel ää Kan sanmu siikkil eht een vuonn a 1987. Saha kertoi Mäkelän 

soittim enr akennuk sesta : "P entti Mäkelä on auli s ant amaa n soittimi aa n. A mm att ia hän ei harras

tuk sestaan tee, kun kerran eläkkeell e on jo päässyt. Hänelt ä ei voi soittimi a os taa ." 105 Mäkelä luo tti 

soittimiin sa ja piti erit yisesti niiden halpoja rakennu smat eriaaleja arvos sa: "Pilli -Pent t i itse luo ttaa 

soittimiin sa, it sevarmuu s ei p etä. T äm än vakuudek si hän on valmi s haas teese en . Hän haluaa, ett ä 

Suo men kalleimm an nokkahuilun omi staja tu o pelin sä hänen männ ynoksansa rinnall e. Sen jälkeen 

kuunn ellaan, kumm assa on paremm at ään et." 106 

Mä kelällä oli v uode sta 1987 lähti en muut aman a v uotena pillik oju K austisen kansanmu siikkijuh

lilla. Kojussa "Pilli -Pentti" rak ensi ja opetti festiv aaliyleisöä rakent amaan puh allinsoittimi a. H än 

rakensi pääas iassa eril aisia huiluja , sekä tulpp akanava isia ett ä poikkihuiluj a. H änelle o li tyy pilli stä 

103 Rautavirta, 2014 

104 Saha 1987, 17 

105 Sah a 1987, 16 

106 Saha 1987, 18 
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kokeilla rakent ami sta eri materiaaleilla: hyvin soivia yksilöitä synt yi niin su ksen sauvasta, kaste lu

kannu sta, polkup yörä n pumpu sta kuin pui sesta henk arista. Mäke lä valmi sti useita satoja soitt imia, 

joita hän lahjoitt i eri in stituuti oille ja yksityisille ihmi sille. Soittimi a on Suomen kansansoit inmu 

seossa Ka ustisella, Mar tti Pokelan ja H annu Sahan yksityiskokoelmi ssa ja Sibeliu s-Akatemian 

kansanmusiikin aineryhmäll ä Ma rtti Pokelan lahjoittama ssa soitink okoelm assa. 107 

Mäke lä kertoi silloiselle kansanmu siikin opiskelija Lee na Jout senlahd elle vuonn a 1985 rakentavan

sa neljänt yyppi siä huiluja: 

Haast.: Mmm . . .. Mites, JJ1tfes se nyt, kun sulla on koiranputkihuilu niin ... niin sullahan on monenlaisia 

erilaisia ryyppi!Jä; niin, miten sinci keksit naä· ta'mmoiset uudet ideat, luetko alan kirjallisuutta vai? 

P.M. : En yhtaä"ti, se on kantapaä"ti kautta mii sanon niinkun etta· kaikkia ne sairaat aivot teettaä; kato, 

hehhehehhehee,joo, ei vaan jostakin mii aina jonkun vihjeen saan, nyt koiranputkesta voidaan saada, ensin 

siina· on se111moinen poikkihuilun tapainen Jt✓urakosta otetaan poikkihuilun tapainen ja sitte tehdcia"ti 

nokkahuilun tapainen, se on toinen, sitte ma·nryhuilun tapainen, se on kolmas ja sitten sitten on vie/ei ns. 

Genahuilu, se111JJ1onen joka niinku nozlla intiaaneilla, okko nahny niita'? 

Haast.:Joo 

P.M.: Semmonen on ne!jas ja sitte jo tuleekin se latva vastaan.108 

Olen itse aloitt anut kansanmu siikin ammatti opint oni Sibelius-Akatemiassa vuonn a 1985. E n ollut 

vielä silloin tietoinen Mä kelän rakentamien soittimi en erityisyydestä, enkä valitettavas ti tullut kos

kaan henkilök ohtaisesti tavann eeksi Pentti Mä kelää. Tärkeimm ät puh altim eni, joilla toimin tuolloin 

muu sikkona, olivat tasavireisinä yht yekäyttöön soveltuvat poikkihuilu ja erilaiset nokkahu ilut ja 

tinapillit, myöhemmin myös klarin etti. Maust eena olivat pitk ähuilut ja esimerkiksi Raun o Ni emisen 

rakentama tuohihuilu. Muut kansanomaiset puh altim et tuli vat kuvaan muk aan pikku hiljaa, ensin itse 

rakentaen. Siinä vaiheessa, kun ymm ärsin Mä kelän huiluj en arvo n, hän oli jo edesmenn yt . 

Sibelius-Akatemi an kokoelm an Pentti Mäk elän rakentam at sormir eiälli set huilut ovat erikoisen 

mallisia ja poikkeava t tavanomaisista euro opp alaisista nokkahuiluj a mui stuttav ista tulpp akanava

huilui sta monin tavo in . Huilu t ovat keskenään eri värisiä ja pituisia, ja putki en läpimitt a, materiaali 

ja paksuus vaiht elee. Ne ovat käsityönä teht yjä, eikä kaiverruk sia tai mui ta koristeita ole käytet ty. 

Ää niala on useimmit en pu olitoista oktaavia, joissakin hiuk an enemmän ja joissakin vähemm än. 

Pohjasävel on useimmiten G3. Joissakin huil uissa on mahd ollista sormitt aa myös F3, tähän tos in 

vaadit aan erit yisen pitk äsormin en soitt aja. Huilui ssa on useimmit en seitsemän tai kahd eksan 

sor miaukk oa, ja nii stä yksi on huilun takapuolen peuk alonaukk o. Huiluj en putken pora us on 

muodoltaan lieriömäinen. Joissak in huilui ssa on putken päässä lisäksi virityksen hien osää töä varten 

pora ttuj a reikiä, joita ei sormit eta. Huiluis sa on myös eril aisia suukapp aleita. 

Pääosin suu kappaleet ovat kaht a eri mallia: osa on kiint eitä ja osa voidaan ir ro ttaa. Sibelius-Akate mi

an kokoe lm assa on myös useita irra llisia huilun putki a, joista puuttuu suu kapp ale. 

Mäkelän kiint eäsuuk app aleisia huiluj a pidellään poikkihuilun tapaan vaakatasossa. N iiden pu tk i on 

tu kittu huilun puh alluspäästä tulp alla, ja huiluun puh alletaan suuaukon vastakka isella puolella olevan 

reiän kautta. 

107 Nieminen 2014 

108 Joutsenl ahti 1985 
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kuva 34. Pentti Makekin rakentavia g-vireinen man(yhuilu,jonka aä·nenva'ri ja aä'i1en a!uke ovat Musesosoittimes

ta ryiivalineeksi -hankkeen !ahtokohdat. Hui!ussa 011 kiintea suukappa!e. Sibelius-Akatemian kokoe/111at. Kuva 

Kristiina Il111onen. 
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kuva 35. (vas.) Mci11tyhuilun kiinteci suukappale. Kuva Kristiina 1/monen. 

kuva 36. (oik.) Mci11tyhuilun puhallusaukko. Kuva Kristiina Ilmonen. 

kuva 31 (alla) Pentti Makelcin huzhm piirustus. Piirros Rauno Nieminen. 
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Irt onai silla suukappaleilla varu ste tui ssa huiluis sa puhallusaukon sijoitt elu mui stutta a nokk ahuilun 

rakenn etta. Ir rote tt avat suukapp aleet ova t leveitä, pain avia ja yhd estä kappal eesta mu otoiltuj a. 

kuva 38. (ylla) Pentti Makelån rakentaman manryhui!un irrotettavia suukappaleita. Sibelius-Akatemian kokoel

mat. Kuva Kristiina I !111one11. 

kuva 39. (alla) Pentti Make/å-,1 irrotettavien suukappaleiden aa-,iiraot. Kuva Kristiina Iilllonen. 
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Tulppal<anavahuilujen elvytyshanl<l<eita Ruotsissa 

Ruotsissa on 1980-luvulta lähtien elvytetty muutamia tulppakanavahuiluja. Projekteissa on pereh

dytt y museohuiluihin, huilupelimannien arkistosoitteisiin sekä heidän soittimiinsa. Näistä uudel

leen henkiin herätetyistä huiluista tunnetuimman tarina alkoi ruotsalaisten kansanmuusikoiden 

Ale Möllerin ja Mats Berglundin yhteistyönä projektissa "Musik i Härjedalens skogar förr och nu". 

Projektissa haluttiin löytää "uusi" ruotsalainen kansanmusiikkihuilu jo tunnetumpien Taalainmaal

ta kotoisin olevien mallien rinnalle. 

Härjedalenin maakunnassa on sukupolvien ajan tehty hui luja paikallisesta erityisen tiiviskasvuises

ta kuusesta. Näistä soittimista ja niiden repertoaarista ei tiedettäisi kovinkaan paljoa ilman Jönsso

nin veljeksiä, joista Olofin eli 01' Jansan (1867-1953) soitteita tallentui kolmeen otteeseen arkistoi

hin vuosien 1935 ja 1951 välillä. Hänen veljensä Jonas Jönsson (1867-1953) oli huonekalupuus eppä 

ja soitinrakentaja, joka sorvasi huilut myös veljelleen Olofille . 

Jonas Jönssonin tekemiä huiluja mitattiin Möllerin ja Berglundin projektissa tarkasti, ja Möller 

tutki huilujen soittotekniset ominaisuudet .1119 Olemassaolevat arkistotallenteet käytiin myös läpi, 

ja huiluun liittyvää repertoaaria kerättiin sekä paikallisilta viulupelimanneilta että Olof Jönssonin 

soitteista. Huilu nimettiin kotimaakuntansa mukaan Hä1]eda!spipaniksi. 

Berglund ja Möller ryhtyivät yhteistyöhön viulunrakentaja Oskar Olofssonin kanssa, jolle annettiin 

tehtäväksi löytää Härjedalenin alueelta sopiva huilunrakentaja, joka ottaisi tehtäväkseen ryhtyä rak

entamaan projektille huiluja. Huiluntekijän löytäminen oli helpommin sanottu kuin tehty, ja loppu 

jen lopuksi Olofsson kokeili itse rakentamista Jonas Jönssonin huilujen mallin mukaan. Olofssonin 

huilu onnistui yli odotusten, ja hän päätyi rakentamaan uransa aikana kaikkiaan lähes 200 huilua. 

Häneltä huilunrakennuksen opetteli Gunnar Stenmark, joka jatkaa huilujen tekemistä myyntiin. 

Hän on kehitellyt myös muita kansanomaisia tulppakanavahuilumalleja. 110 

Dan Lundberg kertoo artikkelissaan Bjårskpip in Blossom 111 toisen ruotsalaisen huilun kehi

tyshankkeesta. Bjårskpipa syntyi soitinrakentaja Gunnar Stenmarkin saatua haltuunsa Daniel 

Danielssonille (1874-1937) kuuluneen vanhan huilun, jonka hän lähetti arvioitavaksi kansanomai

sia puhaltimia tutkineelle Lundbergille, joka on myös huilisti. Heidän yhteistyönään syntyi uusi 

huilumalli, jota Stenmark valmistaa nykyään. 

T ulppal<anavabuilut ja Mäl~elän mänty huilu 

Kuusiaukkoiset tulppakanavahuilut ovat yleisiä koko maailmassa. Eurooppalaisista hui luista 

samaan soitinperheeseen kuuluvat esimerkiksi kelttiläinen tinapilli, venäläinen svire!, puolalainen 

fu;arka, romanialainen jluier, ukrainalainen sopilka, serbialainen frufa ja unkarilainen ftm,1,!ya. Näis 

sä putken poraus on useimmiten lieriömäinen. Tutkijat pitävät todennäköisenä, että ruotsalaiset 

ja norjalaiset kansanomaisten tulppakanavahuilujen rakentajat ovat ottaneet soittimiinsa mallia 

eurooppalaisista taidemusiikkisoittimista, tässä tapauksessa nok kahuilusta. 112 Kansansoittajien 

109 Möller 1989 

110 Lundberg 2005, III-Vl, Grut 2005, 9-13 

111 Lundberg 2007 

112 Lundberg 2005 ja 2007 
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tu lpp aka nava huilut eivät ole ollee t ain a kuu siaukk o isia: Ru otsissa Ä lvdalenin huilu ssa on o llut kah

deksan so rmi aukkoa ja Lek sandin aluee lta on löydetty seit semänaukk oisia huiluj a. ,u 

Sama an tapa an kuin monet kansanso itinten rakent ajat, Pentti Mä kelä on o tt anut vaikutt eita m än

tyhuiluu nsa eu roo pp alaisesta nokk ahuilu sta . Mäk elä oli so tilas soitt aja, ja hänell ä oli kokemu sta 

monenl aisista puh altimi sta. Putken :.\1äkelä on rakentanu t nu oren m änn yn run gos ta, ja putk en 

reiän hän teki perint eisen vääntötekniikan sijasta po raam alla . Sormiauk o t ja säve lasteikk o ovat 

sam ant yyppi set kuin renessa nssi- tai barokkin okk ahuilu ssa: Mä kelän huilui ssa on usein peuk a lolle 

om a aukk o . Putken po raus on lieriöm äinen . Mäkel ä ei kuit enka an itse luo kitt ele m änt yhuilu aa n 

nokkahuiluk si, vaa n kert oo ra kent aneensa neljää erilai sta huilu a: Poikkihuilun tapain en , nokk ahui

lun tap ainen, m änt yhuilun tapainen ja quen a-huilun tapain en. 114 E nsin m ainitu t ova t pu tkik asve ista 

teht yjä poikkihui luja . Tulpp akanava huilun rakent ee lla rakennettuun m änt yhuiluun sa Mä kelä on 

tehn yt puhallu saukon putk en kylkeen , jollo in sen soitto ase nt o on poikkihuilum ain en . 

Hui lun osat ja niiden nimeäminen 

Huilun os ista on käyte tt y kau tta aik ain moni a nimit yksiä . Pohdimm e Rauno Ni emi sen kans sa, 

mit ä nimit yksiä nii stä kann att aisi tässä proj ektis sa käytt ää, ja päädyimm e käytän nölli sistä syistä 

käyttäm ään urkupi llien o sista käytett äv iä nimit yksiä. Näi stä on kirj oitettu suom eksi ensimmäi stä 

kert aa vuonn a 1892 ilm estyneessä L.H . Westrin kirj assa Kiisikirja soita1111ostaja soitlokoneista erz/tain 

urku;en hoidosta, viritta111isestaja tark astamisesta. Y1111a· histooriallis-systemaati//ine11 luettelo urkulaitoksista 

Suomessa. Ja kertoJJJus Suomen taitavimmista urkurakentajoista. Ma tti Tul en heim on ja Os kar Me rik an

non kirj assa Urut niiden rakenneja hoito vuod elta 1916 on m ääritelt y urkupillin os ien nim et . .Näiden 

teos ten peru stee lla Raun o N ieminen on jo aiemmin nim enn yt huilun osat artikk elissaa n SoittiJ11ia 

Rakentamaan: Pitkahui/u.115 

Ääni rako Kieli 

,ma>aea,~. 7 !'=•'"'"'' 6 / L@ala Q1nta 21~,! =_= __ =_= __ =_-__ -_-_-__ -_ -li- --P--ut-ki ___ ______ -__ - _ -_-__ -__ -_- _-

Alahuuli Suuaukko Sormiaukko 

~ \ 

113 Lund be rg 2005, IV 

114 Joutsen lahti 1985 

115 N iemin en 2000, 8- 11 
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12 Uuden mäntyhuilun ral~ennusvaiheet 

• • 
Kansanomaiset puh altim et on rakennettu perinteisesti yksilölli sest i, käsit yönä. Koska tässä pro

jektissa tavoi tteen a oli tietyntyppisen soinnin ets imin en , N iemi nen päät yi huilum alliin , jossa olisi 

mahdo llisimman vähän muuttuvia tekij öitä. Kun so ittim et on rakennettu yksitellen, ne poikke 

avat niin paljon toisistaan, että on vaikea tiet ää, mik ä yksitt äin en rakent eellin en se ikk a vaikutta a 

kulloinkin huilun so itt o -omin aisuuk siaan. Jos mahd olli simm an moni työva ih e tehd ää n konee lla, 

huilui sta voidaan saada samanl aisia, mutt a muutoksia vo i silti tehdä tärkeimpään osaa n eli suu

kappaleeseen. Puu ytim en kiert o tekniikka tai pora am in en eivät tulleet tä stä syystä kysymykseen. 

Rauno Nieminen teki tässä projektissa huiluputk et tietokoneohjatulla jyrsim ellä kahd esta kappa 

leesta. Tällöin ilm akanavien jyrsiminen saattoi tap ahtu a myös samalla kon eella. Käsityöksi jäi näin 

tärkein, suukappaleen ja kielen muotoilu. 

Uuden m äm yhuilun suunnitt elun lähtökohtana o li Rau no N iemi sen pitk ä kokemus huilun raken

tajana. Suunnittelun po hjana käytettiin pait si Mäke län mäntyh uilu a, myös N iem isen ra kent am ia 

ja hänen kok oe lmi ssaan olev ia muit a huiluja. Lisäksi vert ailu koht eina toimi vat oma n kokoelmani 

huilut. 116 

kuva 40. Pillinsoittajan sohvapi!Jtci. Kuva Kristiina Ilmonen 20 14. 

116 Vertailtavia builuj a olivat muun muassa SjöAöjt Norjasta, ren ess anssinokkabuilu, barokkinokkabuilu, 

Gunnar Stenmarkin Månmarkapipa -, As pipa - ja Offe rd alsp ipa-h uil ut, Oskar Olofssonin l lär jeda lsp ipa

huilut sekä Dmitri j D jomin in rakentama t huilut. Suunnittelll\ ·ai heessa tutkittiin myös useita Pentt i Mäkelän 

rakentam ia huiluja. 
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Ergonomisena tavoitteena oli rakentaa huilu, jonka perustaajuus on F4 ja jonka sormiaukot ovat si

ten mitoitettuja, että minun on teknisesti helppo sitä soittaa. Pentti Mäkelän mänt yhuilua soitetaan 

poikkihuilun tapaan, jolloin soittaja joutuu kohottamaan käsivarsiaan oikean kylkensä suuntaan ja 

kannattelemaan niitä soiton aikana. Suoraan päästä puhallettava ssa soittimessa käsien asento on 

luonnollisempi, ja pääd yimme uudessa huilussa täh än malliin. 

H yvässä soittimessa yhdistyvät useat hyvät tekijät: viritys, äänen syttyminen, dynamiikka, tasainen 

sointi ja reagointi koko äänialueella, ensimmäisen ja toisen oktaavin vireisyys jne. lhannetapa 

uksessa hyvässä huilussa on kaikki hyvät ominaisuudet, mutta ei lainkaan huonoja . Kä ytä nnös sä 

yhden ominaisuuden parantaminen saattaa kuitenkin heikentää muita ominaisuuksia. 

Tavoitteeksemme asetimme mahdollisimman hyvän huilun rakentamisen, ja sen tavoiteltaviksi 

erityisominaisuuksiksi määrittelimme edellä mainittujen lisäksi: 

Huilun sointiväristä pyritään saamaan samanlainen kuin Pentti Mäkelän rakentamassa m änty 

huilussa: lämmin, syvä, kirkas mutta hiukan "suhiseva" sointi 

Huiluun pyritään rakentamaan samanlainen a!uke kuin Mäkelän mänt yhuilu ssa 

Huilun äänialan pitää olla vähintään puolitoista, mielellään kaksi oktaavia. 

Ral~ei1.ta1nisen pääperiaatteet 

Uuden mäntyhuilun rakentamisessa kaikki työva iheet olivat uudenlaisia verrattuna perinteise en, 

kokonaan käsit yönä teht yyn huilunrakentamiseen. E nsimmäisen soittimen kohdalla testattiin hui 

lun putken rakentamista kahdesta osasta: miten puolikkaiden liittäminen toisiinsa toimii, ja miten 

onnistuu suukappaleen rakentaminen, sormiaukot ja virittäminen. Huilun äänelle ei asetettu vielä 

tässä vaiheessa suuria tavoitteita. 

Mäkelän huilu ssa on seitsemän sormiaukkoa sekä peukaloaukko, ja niiden välimatka on liian suuri 

käteni mitoille. Tutkimme vastaavan vireisten barokki- ja renessanssinokkahuilujen sormiaukko 

jen sijoittelua. Barokkinokkahuilussa on kartiomainen putken poraus ja renessanssinokkahuilussa 

lieriömäinen. 117 Ensimmäiseen protot yyppiin tehtiin samantyyppinen sormiaukotus kuin Mäkelän 

huilussa: seitsemän sormiaukkoa yläpuolelle ja peukaloaukko alapuolelle. Totesimme, että proto 

tyypin lieriömäisessä putkessa nämä eivät toimineet kovin hyvin ergonomisesti, ja myös viritystä 

oli vaikeaa saada kohdalleen . 

Niemisen ehdotuksesta seuraavan protot yypin putke sta tehtiin hieman kartiomainen. H änen 

kokemuksensa mukaan kartiomaisell a porauksella on voimistava vaikutus huilun alarekisteriin, ja 

tämä ominaisuus sopi minulle erinomaisesti. Putken halkai sijaksi tuli suuremmasta pää stä 18 mm 

ja kapeammasta päästä 16 mm. 

Vielä toisen ja kolmannen prototyypin kanssa testattiin kahdeksaa sormiaukkoa, toisin sanoen 

peukaloreiällä varustettua mallia. Kun ne eivät toimineet, päädyttiin kok eilemaan kuutta sormi

aukkoa ja sijoitt amaan ne kauemmaksi puhalluspää stä. Ensimmäisten kolmen protot yypi n aikana 

uuden huilun tekniikka ja muotoilu alkoi hahmottua, ja uudesta mallista tehtiin tekninen piirus 

tus. Toi sesta huiluaihi os ta alkaen mukana ollut putk en kartiornai suus todettiin hyvä ksi, ja se säilyi 

suunnitelmassa. 

117 Ro ssin g, Moore & \Xlheelerin mukaan sor miaukkoi sissa puh allinsoittimis sa putken poraus on joko kar

tiomainen tai lieriömäin en, koska näissä putkimalleissa resonanssitaajuudet noudattele\ ·at tarkimmin yläsä

Yelsarjaa . (2002, 252) 
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N ieminen kokeili p roto tyypi ssä neljä tuohen liitt ämi stä huiluun ulkonäkö syistä. Perint eises ti 

halkaistu sta putke sta tehd yissä soittimi ssa pu olikk aa t liit etään yht een tu ohella. 1-Juilu pysyy koo ssa 

liim allakin, mutt a Ni emin en halusi linkin menn eisyyteen ja huilun erottu van ru o tsalaisista, sorva 

tui sta huiluista. Tuoheen voi m yös laittaa valmi stajan nim en ja sarjanum eron , jo tk a ova t tarpeen 

es imerkiksi huiluj en tunni stamisessa ja vakuutt ami sessa . 

A ,--. 

A- -- A 

8,0 9,0 

kuva 41. hl å11tyhuih111 uusi Jlluotoi/u. Design Rauno Nieminen. 

Putl~en valmistus 

9.0 8,0 10,0 8,0 

Huilun putki rak enn ettiin kahde sta puolikka asta, jo tk a liim attiin vas takk ain , jollo in puun sisälle 

mu odos tui pyör eä, karti om ain en reikä. Työstämin en tapahtui Ik aa listen käsi- ja ta ideteo llisuu sop 

pilaitok sen CNC- työs tökeskuk sella, joss a on tietoko ne ja jyrsinyksikk ö. Työs tett ävä aihio ase tetaan 

kiinni työpö ytään , ja tietokone ohjaa jyrsin yksikk öä. T ietokoneell a piirr etään pu tken pu olikk aan 

kuva, ja jyrsin yksikössä kiinni oleva pyöreä jyrsint erä jyrsii puuhun tietok onee n ohjaa mana vastaa

van reiän. Kun kon e on ker ran ohjelmoitu, void aa n työs uoritu s to istaa täysin samanlaisena niin 

monta kertaa kuin halut aa n. T äm ä mahdollisti stand ardo ituj en aihioid en saa mi sen huilun kehit ys

työ tä ja tutkimu sta va rt en . 

kuva 42. Putken puolikkaan kuva. Kuva Rauno 1\ Tiemimn. 
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kuva 43. CN C-tyiistokeskus jyr sii huilun rezkici. Kuva R auno Nieminen. 

Ilrnakanava 

Putkeen jyrsittiin ilmakanava, jonka pituus oli 44 mm ja syvyys putken sisäpinnasta 2 mm. llm aka

nava n putkenpu oleinen pint a oli sama ssa tasossa keskiviivaan nähd en . Kun putkeen laitettiin tulp 

pa, se muodosti ilmakanav an yhden seinäm än . Tulppa veistetti in siten, että ilm akanava pienenee 

mentäes sä puhallusp ääs tä ääni rakoon päin . 1 lmak anav a o li siten pu halluspäässä 2,2 mm korkea ja 

ääniraon pääs sä noin 1,5 mm korkea. 

C\J 
C\J 

llmakanavan yläpinta 

! ·-··--·~ 1------= '----------

CX) 0) 

kuva 44. S11ukappalee11 piirustus. Piirros R a11no Nieminen. 
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Tulppa 

Tulppa valmi stet tiin omenapuu sta. Ne liskulm aiseen puuaihi oon jyrsit t iin ilm akanavaa n sop iva 

osa . (1) Tulp an ilm akanavan pu olein en osa sov itet tiin put ken pyöreää n muotoon . (2). Seuraava ksi 

tulp an alaosa veiste ttiin ilm akan avan mu oto iseksi (3). 

1 2 3 

kuva 45. (yllå) Tulpan profiili. Piirros Rauno Ni eminen. 

kuva 46. (i;as.) Tulppa vaiheessa kaksi (2). Kuva Rauno Ni eminen. 

ku va 41 (oik.) Tulpan alaosan muotoilu (3). Kuva Rauno N ieminen. 

llm aka navan päähän 38 mm puh allu späästä puhk aist iin pu tken kylkeen suuaukk o. Suuaukk o po

ratt iin auki 5 mm poralla ja viilat tiin viilall a suorakaitee n mu oto iseksi. 

kuva 48. Erilaisia suuaukkoja. Kuva Rauno 1'"\Jieminen. 
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Kieli 

Huiluun piirr ettiin kielen mit at ja kieli veistettiin tasataltalla. Suu aukk oo n laitet ti in puutikku, ett ei 

ta ltt a vaurioita ilm akanavaa. E n sin veistettiin kielen yläpu oli ja sitt en alapuoli. Ki e len työstäminen 

a lo itetti in suoralla veistora ud alla. Kun päästiin lähelle oikeata mu o toa, tehtiin viime iste ly viilal la. 

kuva 49. Kielen 11eista111ine11 Jlapuo/elta. Kuva R auno ],hemi11e11. 

Pud~en liimaus 

Kun huilun suuaukko ja kieli oli veistett y, voitiin putk en pu olikk aat liimat a yht ee n . Liim aus tapah 

tui vedenpitäväll ä liim alla. Puri st imia piti oll a riitt äväst i, että liima sauma sta tu li si hyvä. Ylipur sua

\·a liim a poi stettiin putken sisäp uolelta tuore ena. 

km•a 50. Putken /iilllaus. Kuva Rauno i"\Tie111i11en. 
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Putl.1en pyöristäminen 

Kun putki oli liimattu, se höylättiin pyöreäksi . Hö yläyksen jälkeen pinta hiottiin hiornapaperilla tai 

nauhahiomakoneella. Puhalluspäähän veistettiin puukolla nokka . 

kuva 51. Höyläyksen viimeistelyi:i. Kuva Kristiina Ilmonen. 

Viritys, sävelasteil.1lw ja sormiaulwt 

Huilun perusääni viritetään huilun putken pituutta muuttamalla. Kun pituutta lyhennetään, sävel

taso nousee. Mäntyhuilun matalin ääni viritettiin tasolle F4. Huilusta tehtiin ensin liian pitkä ja sitä 

lyhennettiin asteittain, kunnes oltiin oikeassa säveltasossa. Ennen virittämistä oli päätettävä viritys

taso. Koska huilun putki on kiinteä, sen säveltasoa ei voi muuttaa. Nykyisissä nokkahuilussa, joissa 

suukappale on irrotettava, putken pituutta voi säädellä. Viritystasoksi päätimme tässä vaiheessa 

projektia 442 Hz. 

kuva 52. Putken lyhentäminen hiomalla. Kuva Rauno Nieminen. 
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Myös vir itysjärjestelmä oli valittava. Kansanomaisissa huilui ssa käytetään yleensä jotain muuta 

kuin tasavireistä säve lasteikkoa. Esimerkiksi Teppo Revon paimensoitu ssa 118 ja ruotsalaisissa Härje 

dalspipassa ja Bjårskpipassa on tasavireisestä poikkeava asteikko. 119 

tem per erad skala 

Bjårskpipans skala 

J 

200 

190 

r 

400 

345 

F 

500 

515 

r r F r 

700 900 1000 1200 

700 920 1000/ 1100 1200 

kuva 53. Bjårskpipan asteikko Dan Lundb ergin mukaan 

Tässä mäntyhuilussakaan tasavireisyys ei ollut vä lt tämätöntä, koska läpätöntä huilua soitetaan 

yleensä vain muutamassa eri sävellajissa . Toisaa lta soitan it se huilu a myös tasavireiseksi viritettyjen 

soittimi en kanssa. T ämän vuoksi päädy in it se tämän uuden huilun ens imm äisen vers ion kohd alla 

tasavireisyyteen. Myöhemmin on tarkoitus tehdä soo los oitt oa varten m yös muilla virit ysjärje ste l

millä viritettyjä huiluj a sekä eri säveltaso ihin vir itettyjä hui luja. Putken pituutta sääde llään sorm i

aukkoja avaama lla ja su lkem al la. Huilujen sormiaukk ojen paikat voi laskea matemaattisten lasku

kaavojen avu lla.12° Käytimme tässä projektissa kuitenkin perinteistä menetelmää eli sorm iaukkojen 

paikkojen määrittämistä kokeilemalla ja aiemman kokemuksen perusteella. Kriteerinä oli se, että 

sormiaukot toimivat, mutta reikien koko ja etäisyydet eivät olisi lii an suuria käsilleni. 

kuva 54. R eitin poraaminen porakonee/la. Kuva Rauno Nieminen. 

118 Louhivuori, Nieminen 1987, 25 

119 Lundberg 2005 ja 2007 

120 Es imerkiksi C.J. Nederveen (1969) esittää kirjassa Acoustical Aspects of l/7ood1vi11d l nstr11111e11/s matemaattiset 

kaant sor miaukkojen etä isyyks ien laskemiselle. 
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Huilusta saatavan äänen korkeutta säädellään siis muuttamalla putken pituutta valitsemalla sor

miaukoille sopivat paikat .. Kun sormiaukkoa tuodaan lähemmäksi soittimen puhalluspäätä, putki 

lyhenee ja säveltaso nousee. Päinvastoin tehtäessä putki pitenee ja säveltaso laskee. Hienoviritys 

tehdään sormiaukon kokoa muuttamalla. Koon kasvattaminen nostaa äänen korkeutta, ja pienentä

minen laskee. 

Sormiaukkojen paikkoja tutkittiin prototyyppien 2-4 avulla. Sormiaukot porattiin pylväsporako

neella. Aukosta tehdään ensin liian pieni, jolloin säveltaso jää liian matalalle. Sormiaukkoa isonta

malla säveltaso saadaan nostettua halutulle tasolle. Sormiaukot vaikuttavat myös huilun matalim 

man sävelen viritystasoon. Putki jätetään liian pitkäksi ja matalin ääni viritetään vasta sitten, kun 

sormiaukkojen viritys on lähes valmis. 

kuva 55. Virityksen tarkastaminen virityskoneen avulla. Kuva Rauno Nieminen. 

Öljyäminen 

Huilun öljyämiseen käytettiin parafiiniöljyä. Huilu upotettiin öljyllä täytettyyn muoviputkeen ja 

annettiin olla öljyssä noin viikko. Huilu punnittiin ennen ja jälkeen öljyämisen. Huilu numero viisi 

oli öljyssä 26 tuntia ja sen paino nousi 3 grammaa. Huilu numero kuusi oli öljyssä viikon ja sen 

paino nousi 5 grammaa. Öljyäminen suoritetaan ennen lopullista viritystä. Uutta huilua pitää öljytä 

sisäänsoittovaiheessa melko usein. 

kuva 56. (vas.) Huilu o'f;jssci. Kuva Rauno Nieminen. 

kuva 57. (oik.) Liika o'f;y valutetaan pois. Kuva Rauno Nieminen. 
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Valmis huilu 

Kun huilu valmi stuu, se pitä ä sisään soittaa. Huilulla soitetaa n päi vittäin muutami a minuuttej a ja 

soittoaik aa jatket aan joka päivä. Kun huilu a on soitet tu muutam a viikko, siih en tehdään jo lähes 

lop ullinen vir itys. Lopuk si huiluun laitetaan valmi stajan nimi tai logo ja huilu numeroid aan. Tässä 

projekti ssa prot otyyppejä soitettiin vaiht elevia ajanjaksoja. Peru stee lliseen sisäänsoitto on ryhdyin 

vasta protot yypin viisi kohdalla . Tästä tuli testattavista aihi oista paras, ja huilu "kypsyy" tätä kirjoi -

tettaessa vielä soiton myötä useiden kuukausien aikana . 

sormiaukko 1 2 3 4 5 6 

~ J j J r F r r 
• säveltaso ja oktaaviala F4 G4 A4 A4# cs D S ES 

• poikke ama 0 cent +20 cent +20 cent +20 cent +20 cent +20 cent +22 cent 

tasavireisestä aste ikosta 

• sormiaukon etäisyys 449 378 340 308 271 236 198 

tu lpasta 

• sormi aukon halkaisija 8 10 8 9 9 8 

kuva 58. Huzlun n:o 005/ 2014 mittoja 5.5.2014. Huilussa ei ole vieki lopullinen viritys. Kaavio Rauno Nieminen. 

kuva 59. (JJ/la) Tuohen laitto huiluun. Kuva Rauno Nieminen. 

kuva 60. (alla) H1,ilun merkitseminen. Kuva Rauno Nieminen. 
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13 Mäntyhuilun soinnin avaimet 

• • • • 
Huilunrakentaja voi vaikuttaa soittimen sointiin monilla erilaisilla ratkaisuilla. Valittu puulaji ja 

sen ominaisuudet on tärkeä tekijä. Suuaukon osien mitoituksella on myös suuri merkit ys, ja mittoja 

muuttamalla rakentaja voi hienosäätää sointia. Huilunrakentajilla on muutama nyrkkisääntö äänira

on ja suuaukon mitoituksesta, ja Rauno Niemisellä oli aikaisemman huilunrakennuskokemuksensa 

perusteella tiedossa erilaisten mitoitusten vaikutus sointiin. Nieminen ei ollut kuitenkaan rakenta

nut mäntyhuiluja tai muita niiden typpisiä hui luja pariin vuosikymmeneen. Perusperiaatteet olivat 

vielä muistissa, mutta ensimmäisten huilujen rakentaminen toimi Niemisen mukaan rakentamisen 

uudelleen opetteluna ja sointiasioiden mieleen palauttajana. 

Sointivärin löytämiseksi piti tehdä toisiinsa verrattavissa olevia huiluja, joita olisi mahdollista 

työstää erikseen ja vuorotellen, samalla tehden havaintoja äänen muuttumisesta. Soitinrakentaja 

Nieminen rakensi tietokoneavusteisesti huilujen aihioita, joita hän ei tehnyt aivan valmiiksi. Huilut 

rakennettiin niin, että suukappaleen osissa oli liikaa puuta seuraavissa kohdissa: 1) äänirako, 2) 

kielen ylä- ja alapinta sekä ilmakanavan tulpan puoleinen osa. Testauksen aikana näistä poistettiin 

puuta ja testattiin soittamalla eri toimenpiteiden vaikutusta sointiin. 

kuva 61. (yllå) Kuvan 1m,1statuista alueista poistetaan puuta. Piirros RaJ.1no Nieminen. 

kuva 62. Hui!J.1/en testausta kesållå. 2010. KJ.Ivassa myi/r Ruot.ristaja Venäjåltä hankittuja verrokkisoittimia. 

Kuva Rauno 1\Tieminen. 
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Vakiona pysyv iä tekijöitä olivat huilun putki, ääniraon etäisyys huilun pä ästä ja putkeen koneella 

jyrsitty ilmakanava. K äsityönä muutettavia tekijöitä olivat ilm akanavan , ääniraon ja suu auko n suu

rentaminen sekä kielen ohentaminen sen ylä- ja alapinnasta. 

E nsimmäisen prototy ypin kohdalla emme yrittäneet vielä tavoitella lopullisia äänellisiä omin ai

suuk sia. Tavoitteena oli lähinnä saada ensimmäinen huilu valmiik si, kok eilla, ollaanko oikeilla jäl

jillä, ja toimiiko huilu ergonomisesti. Sormiaukkojen etäisyys ei ollut vielä tyyd yttä vä. Soittaminen 

oli mahdollista, mutta vaati sormien " harittamista" niiden ää rirajoilla . Seuraavat huilut pä ätettiin 

vielä kuitenkin rakentaa tällä sormiaukkomallilla. 

Huilujen numero kaksi, kolme ja neljä avulla haimme huilunrakennuksen peru stek niikkaa sekä 

muutosten äärirajoja. Nämä testihuilut jäivätkin tutkimuk sen uhreiksi: niiden ominaisuudet vietiin 

" liian pitkälle", jolloin soitett av uus huononi peruuttamattom asti. Protot yyppien viisi ja kuu si 

kohdall a toimittiin tarkemmin. Muutettava asia kirjattiin muistiin, huilua soitettiin, ja tapahtuneet 

muutokset kirjattiin ylös. 

kuva 63. Prototyypit vase?lJJllalta: numero 1 vuodelta 2010, numerot 2, 3.Ja 4 vuodelta 2011.Ja numerot 5ja 6 

vuodelta 2014. Kuva Rauno Nieminen. 
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Huilun toimintaperiaate ja l~ielen lwrl~eus 

Huilut luokitella an äänentu ottota pansa mukaan ilm akielivärähtelijöik si. Kl ar in et it ja oboet ova t 

kielivärähtelijöitä ja trumpetti on huulikieliväräht elijä. 

Huilussa kapea ilma suihku oh jataan puhalluspää ssä olevan ilm akanavan kautt a kielee n. Huiluun 

puh allettaessa suuk app alee n pää tyseinä käänt ää tulevan ilm avirran putke en päin. llm avirt a kulkee 

kohti putken päätä tai ensimmäistä avo int a sormiaukkoa. Kun ilm av irta koht aa avo im en putken

pään tai sormi aukon, eli paineen solmukohd an, se heijastuu takaisin kää nt äen vaihee nsa. Pienet 

taajuudet heija st uvat vo im ak kaammin kuin suur et . Taajuudet, joiden aallonpituudet ovat pienempi ä 

kuin putken h alkaisija heijast uvat takaisin, kuitenkin vähän vaim entun eina. H eijastu nut negat iivi

nen ilmavirtaus saapuu taas suu kappaleeseen ja heijast uu kääntäen vaihe ens a kut en putken toises

takin päästä. Samalla se hetkeksi vähentää putk een men evä n ilmasuihkun m äärää, ja aih euttaa sen, 

et tä suusta tuleva ilma virt a kääntyy huilusta poi späin, kunn es uusi ilmavirtau s läht ee kulk emaan 

taas putkeen. 121 

Ilm akielivär ähtelij äso ittimi ssa puh allettu ilma suunt autu u paitsi putkeen, myös putk en ulkopuolel

le. Kieli veistetään ilm akan avaa n nähden siten, että se on ilm akanavan alalaidan paikkeilla ja vä hän 

sen alla. 

Suuaulwn leveys 

Suuau kon leve ys on yleen sä 1/ 4 putken ympär ysmit asta ja korkeus 1/ 4 huul en leveydestä. Näillä 

mitoilla on suora vaikutu s äänen laatuun . Kun N iemi sen suu nnitteleman huilun putken halkaisija 

o li keskimäärin 17 mm , sen ymp ärysmitaksi tuli noin 53 mm . Ympärysmitasta ko lm asosa on 17 

mm ja neljä sosa 13 mm. N ieminen rakensi viidenteen prototyyppiin 12 mm leveän ja kuudenteen 

10 mm leve än suuaukon. Ma llin a olevan Pentti Mä kelän huilun suuaukon leveys on 13 mm. Kun 

suu aukon leveys on kapeampi, ää ni ei ole niin kiinteä kuin leveä mmäll ä suu au kolla. Kansanomai

sissa huiluissa erilais et so intiv ärit saadaan usein poikk ea malla optimaalisista mit oista, ja Ni eminen 

kin halusi tästä syystä tehdä suuaukoista kapeamm at. Tarkoituksena on rakentaa vielä huilu, jossa 

suu aukon leve ys on 13 mm . 

Suuaul~on lwrl~eus 

Urku jenr ake nt ajat puhu vat suu aukon korkeud esta, kos ka urkupilli on yleen sä py stys sä. Tästä johtu 

vat myös nimit ykset ylä- ja alahuuli. Voitaisiin myös puhua suuaukon pituud esta ja leveydestä, mut 

ta olemme käyttäneet Niemisen suosituksesta urkurak enta jien käyttämiä nimit yksiä sekaa nnuksen 

vältt ämiseksi. Yleise st i käyte tt y suuaukon kork eusm itta urkupillei ssä on ¼ suu au kon leveydes tä. 

Kun huilun viidennessä prototyypissä leveys on 12 mm, on siitä neljäso sa 3 mm . Pienellä suuau 

kon korkeudella saadaan enemmän yläsäv eliä tu ottava ää ni . Kun suuauk on ko rkeutta lisätää n , ääni 

pehmenee, eli ylä sävelien mä ärä pienenee. Yleen sä kansanomaisissa huilui ssa suu au kon korkeus 

on suurempi kuin esim erk iksi nokk ahuilui ssa. Suurempi suuaukon korkeus vaatii myös enemm än 

i 1 manpai netta. 

121 Lokk i 1995, 152 
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kuva 64. Erilaisia suuaukkojapuuhuiluissa. Vasemmalta oikealle: Make/än 111ä11ryhui/u, Stenmarkin Olferda!r

pipa Ja Aspipa, O/efssonin Ha'tjedalspipa ja kaksi Niemisen mänryhuiluprototyyppiä. Kuva Kristiina l/monen. 

Ääniraon lwrl~eus 

Äänirako on yhtä leveä kuin suuaukko. Ääni raon leveyttä ei voi enää säädellä, kun ilm akanava ja 

suu au kko on teht y. Ää nira on korkeutta sen sijaan vo i muutta a, ja se vaikutt aa mm. ilm anp aine e

seen. Kun ihminen puhaltaa huiluun , synt yy suuhun ja ilmak anav aan tietty ilm anpaine. llman

pain een määrästä ja ilmak anavan muodost a riippuu se, kuinka suuri on huilun kieleen osuvan 

ilm apa tsaa n nopeus. Soittajan suussa o leva ilmanp aine en ja ilmak anava n koko vaikutt ava t yhd essä 

ilm apat saa n nope ute en. Kun ilma virt a kulk ee kap enevak si suunnitellun ilmakanav an lävit se Ber

nou llin lain mukaisesti, sen nopeus kasvaa sam alla kun paine pienenee. 122 

122 Howard & Agn us 2006, 191 
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kuva 65. 61//ii vas.) A.iiniraon ko,·keus 011 Makeliin miintyhuiluissa matala. Kuva Kristiina Jlmonen. 

kuva 66. 6i/la· oik.) Aiinirako 011 Niemisen man!yhuiluprotofJDPeissa· hiukan korkeampi. Kuva Kristiina Il111011en. 

kuva 61 (alla vas.) Oskar O/ofrso11i11 rakentaman Hiirjedalspipan adnirako on kaa1wa. Kuva Kristii11a l/111011e11. 

kuva 68. (alla oik.) Pe11tti l\llake/ii11 ma-,11J1huilu11 irrotettava11 suukappaleen iia11irako 011 eriryisen matala. 

Kuva Kristiina llmo11e11. 
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14 Prototyyppien testaus 

• • • • • • • 
K aikki a valmi stun eita huilu aihi oita testattiin soittam alla, ja tul oksia käytettiin suoraa n soittimi en 

jatkokehittel yyn. Test auk set olivat viimeist ä kuuntelut estiä ja neljätt ä pro totyyppi ä lukuun ott amatt a 

aktii vista vuoro vaikutu sta, jo ssa muusikk o kokeilee soitint a, sanallista a ko kemu staan ja soitinr a

kent aja tekee välitt ömiä korjauk sia soittim een . 

Prototyyppien 1-3 testaus Il~aalisissa 2010 

Prot otyypit kaksi ja kolm e valmi stui vat kesällä 2010 . Tapasimm e Niemi sen verst aalla 23.-

24.7.20 10. Muk anani minull a oli Pentti Mäkelän mänt yhuilu ja kaikki muu tkin aktii visimmin 

käytt äm äni huilut, joita verrattiin kolmeen uud en huilun prot otyyppiin. Ryhd yimm e yhde ssä tes

taam aan ja kehitt ämään huiluaihi oiden sointi a ja soitett avuutt a. 

Soitt ajalle eli minulle ei tässä vaih eessa kerrottu mitä muutok sia tehtiin , Ni eminen pyysi ainoas 

taan kuvaam aan sointi a ja soitett avuutta . K oska täm ä oli en simmäinen yht einen ja dokum ent oitu 

prot otyyppien testaustapahtum a, kesku stelimme paljon siitä, mit en äänen omin aisuuk sia ku vataan 

kielel Ii ses ti. 

Jo testauk sen alussa todettiin, ett ä sor miaukk ojen sijo itt elu ei toiminut: oktaave ista tuli ylipuh al

lett aessa liian laajoja. Päätimme kokeilla aukk ojen siirt ämistä etäämm älle tulpast a. Sormiaukk oja 

teht äisiin kahd eksan sijaan vain kuu si kapp alett a. Vanh at sormi aukot tulp at tiin ja N iemin en teki 

uud et. Testauk sen kulu essa muut ettiin suu aukon, ilmak anavan ja ilmara on kokoa. 

Seura avassa videolle dokumentoituj en testau stilanteid en keskeiset huomi ot ja toim enpit eet. 

Prototyyppi l 123 

Ensimmäinen pro totyyppi ei kestän yt puh allusta kovin hyvin, ääni särk yi helpos ti soitetta essa 

lujemp aa. Ään essä ei ollut havaitta vaa aluk ett a, ja siksi soittotuntum a oli hento ja kaipasi lisää voi

ma a. Sointi oli tumma ja siitä puuttui kirkk aus ja soivuu s. Suhin aa oli jonkun verr an . 

P . 31 24 rototyypp1 

H alusin verrat a protot yyppi ykkös tä kolmant een prot o tyyppiin. Vaikk a tässä huilu ssa oli edellistä 

hu onompi soitt o tuntuma, eikä huilun sointi kestän yt puh allu sta kunn olla, oli sen soinnis sa edellis

tä parempi laatu. Soinni ssa oli enemm än valoisuutt a ja kirkkautt a, ja aluk e oli kuult avissa , va ikk a

kin hentoisesti. 

123 Video : MOV 5036, Video: MOV 5307 

124 Video MOV 5307 
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P . 11 25 rototyypp1 

Nieminen suurensi prototyyppi ykkösen ilmakanavaa alkupäästä, jotta huiluun pääsisi enemmän 

ilmaa. Tämä paransi aluketta jonkin verran. 

Protolyyppi 1126 

Soittimen isommat sormi aukor vaikuttavat soittotu nruma an. 

H ... d I . 127 arJe a sp1pa 

Vertasimme protot yyppejä Härjedalspipaan. Sen soittotuntuma on salliva: huiluun voi puhaltaa 

voimakkaasti, ilman että ääni särkyy. 

Prototyyppi 3 128 

Kolmas protot yyppi oli liian herkkä , ääni särkyi helpost i puhallettaessa. Haimm e siih en aluketta. 

P . 11 29 rotolyypp1 . 

Protot yyppi ykkö sen soittotuntuma parani korjau sten myötä. Vielä piti varoa äänen sär kymistä tai 

tahatonta ylipuhallu sta. Toisaalta toi sessa oktaavissa ääni kest i jo paremmin puh allusta. Toisaalta 

huilulla oli vaikea soittaa alemmassa oktaavissa. 

Prototyyppi 1130 

Nieminen kiillotti prot otyyppi ykkösen ilmakanav an. Yll ätt äen huilun äänenvoimakkuus kasvoi 

huomattavasti, ja huilu lakka si tekemästä tahatont a ylipuhallu sta. Samalla puh alluk seen tarvit -

tava ilmamäärä kasvo i, ja huilun ääni särkyi yläokt aav issa. Sointiin tuli samalla helposti mukaan 

alaoktaavin ääni. Äärimmäisen pieni toimenpide sai aikaan voimakkaan muutok sen. Sointi oli vielä 

samea, mutta peru sää ni vaikutti jo miell yttävältä . 

M··l I·· h ·I 131 a ~e an u1 u 

Vertasimme protot yyppejä Mäkelän mäntyhuiluun . Sen soinnis sa oli selvästi enemmän suhinaa. 

125 Video: MOV 5308 

126 Video: MOV 5310 

127 Video: MOV 5310 

128 Video: MOV 5310 

129 Video: MOV 5310 

130 Video: MOV 5311 

131 Video MOV 5311 
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P . 2132 rototyypp1 

Prototyyppi kakkosen perusääni vaikutti tässä vaiheessa lupaavalta , mutta aluke oli vielä liian peh

meä. 

Tulol<sia protolyypeistä 1-3 

Prototyypit 1-3 olivat vielä sikäli harjoituskappaleita, että niitä oli pakko pystyä eri tavoin muok 

kaamaan huomattavasti, jotta saisimme selville, mikä toimenpide vaikuttaa mihinkin. Lähdimme 

kehittämään huilua tavallaan nollapisteestä, muusikon ehdoilla, ilman etukäteen päätett yjä, lukit 

tuja periaatteita. Jos rakennettaisiin esimerkiksi tavanomai sta nokka huilua , olisi tietyt perusa siat 

jo etukäteen päätetty melko tarkkaan: materi aali, poraus, muoto, sormireikien mä ärä ja paikat, 

soinnillinen tavoite. 

Tässä projektis sa halusimme kokeilla, millainen olisi "paras" huilu minun käyttööni. Huiluun 

rakennettiin ominaisuuksia siis minun sormieni pituuden, haluamani soinnillisen lopputulok sen ja 

muiden yksilöllisten muuttujien perusteella. Mänty epätyypillisenä soitinrakennusmateriaalina oli 

myös yksi muuttuja, jonka vaikutusta ei tarkkaan voinut etukäteen tietää. 

Tässä vaiheessa projektia olin itse vielä kokematon soitinkehittäjä, ja olin ensimmäisten protot yyp

pien test auksesta hämmentynyt: muuttujia oli huilun rakenteessa niin paljon, että tuntui mahdotto

malta tietää, mikä olisi paras suunta seuraavalle kokeilulle. Toisaalta huomasin, että ei ole helppoa 

kuvailla aivan tarkasti äänen ominaisuuksia, ja määritellä kuullun ja soittamalla koetun perusteella 

tavoitteita jatko on. Onneksi Niemisellä oli tähän oma näkem yksen sä. 

Käytimme ensimmäisestä kolmesta protot yypistä saatuja kokemuk sia lähtökohtana, ja Nieminen 

ryhtyi rakentamaan neljättä prototy yp piä. 

Prototyypin nro 4 lestaus 

Tapasimme Niemisen kanssa Kuhmossa 2011 Sommelo-festivaalin paimensoitinseminaarissa. Esiin

nyimme myös yhdessä Vienan Karjalan Haikolassa ~lei soi -tapahtumassa. Nieminen oli rakentanut 

prototyypin numero 4, jonka sain kotiin testattavaksi. Tapaamisemme jäi soitinprojektin suhteen 

Sommelossa lyhyeksi, ja palautteen antaminen soittimesta jäi puhelinkesku stelujen varaan. Neljännen 

prototy ypin sointi oli hyvin tumma ja kuiva, ja pohdimme, mikä olisi järkevin seuraava toimenpide. 

Sommelon jälkeen Nieminen kokeili protot yypeillä 2 ja 3, mitä putken ohentaminen vaikuttaa 

sointiin. Se vaikutti äänen kirkkauteen, ääni voimistui ja kirkastui . Soitin prototyyppi 4:llä silloin 

tällöin, mutta huilu ei tuntunut aukeavan enempää. Nieminen ryhtyi rakentamaan protot yyppejä 

v iisi ja kuusi. 

132 Video MOV 5311 
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Prototyyppien nro 5 ja 6 ensimmäinen testaus vuonna 2014 

Proto tyypp ejä 5 ja 6 testattiin aluk si Raun o N iemisen verstaalla Ik aalisissa 24.- 25.4 .20 14. N iemi 

nen oli rakent anut kaksi trimm austa vaille olevaa soitint a, joista num ero viidessä oli so rmi aukk oa i

hiot ja numero kuud essa ei niit ä vielä ollut. 

Ryhd yimme testaamaan huilu a num ero 5. Kokeilin sormi aukk ojen paikk oja, ja ne tuntui vat sopi

vilta. K oska toisesta so rmi aukos ta tulee help ost i liian suuri , jos haluaa korkean terssin peru sääneen 

nähd en, pääd yimm e siihen, ett ä toista aukk oa siirr ettäisiin suu kappale esee n päin. 

K oko tapaamin en äänitettiin ja videoitiin . N iemin en kert oi, mit ä muut o ksia huiluun tehtiin , ja 

min ä kok eilin soitint a ja komm ent oin. N äin saatiin kirj attu a tehd yt muu to kset, ja mit en ne vaikut 

tivat sointiin . K aikki seuraa vassa kuvatut toimenpiteet tehtiin siis huiluJl e num ero viisi. 

1 A.. .. . 1 . 133 
. - an1raon aaJennus · 

Ilm ara ko rak enn etaan aluksi liian pieneksi ja suur ennetaan sitt en. Mit ä suur empi ilm arako on, sitä 

enemm än ilm akanavan kautt a menee ilm aa . llm arakoa suur enn ettiin 1mm tulp an pu olelta. Ää ni 

para ni: siih en tuli lisää levey tt ä ja aav istu s suhin aa. 

2 P . . l . 1 1 . 134 . uun po1stam1nen ;ne en a ap1nnasta 

Ki eltä ohenn ettiin pää ltä ja alta. Kun katso taan huilun sisää n ilm arakoa pitkin, kieli näkyy ilm a

raon alalaida ssa . Kun kielt ä ohenn etaan alta tai päältä, muuttuu kielen korkeus ilm arao n suht een. 

Ki elen kärjen paksuu s oli alkutil ant eessa 1 mm. Puuta pois tett iin noin 0,5 mm. 

3. Puun poistaminen l~ielen yläpinnalta 135 

N iemin en ter ävö itti viilaam alla kielen yläpint aa kymmen en kert aa . Ki elen yläpinn an ohent aminen 

paransi soittotuntum aa . Huilu sta tuli hu omatt avas ti kett erämpi ja sointi kirk astui. 

133 Video: MOV P4 251039 

134 Video: MOV P4 251039 

135 Video: MOV P4 251039, äänite: R09_0023 
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4. Suuaul~on suurentaminen 136 

Alkutil antees sa suuauk on mit at olivat 12mm x 6,5mm. Suu aukon suurent amin en millill ä vaikutti 

sointiin myönt eisesti , ja huilu sieti puh altami sta paremmin. Suhin aa tuli lisää, mutt a ei oikeanl ais

ta. Sointi mui stutti nyt enemm än H ärjedal spipaa kuin M äkelän m änt yhuilu a. 

Suuaukk oa suur ennet t iin uud estaan millill ä, mutt a sointi lähinn ä pehm ent yi suhin an saav utt ami 

sen s1pan. 

5. Pud~en ohentaminen 137 

Huilun paksuutt a muutettiin höyläämällä ja hiomall a kolm e kert aa. Enn en toim enpit eiden alku a 

huilu painoi 113 g. Huilu oli 12 tunti a par a fiini öljyssä, jolloin sen painoksi tuli 119 g. T ämän jäl

kee n huilu a oh ennettiin . Huilun oh ent ami sen voi mit ata työnt ömit alla, mutta myös huilun pain o 

kertoo puun po istami ses ta. 

Läht ötilann e 113 g 

Ölj yämi sen jälke en 119 g 

En simmäin en oh ennus 108 g 

Toinen oh ennus 103 g 

K olm as oh ennus 100 g 

Kun putk ea oh ennettiin millill ä, sointiin tuli lisää kirkk autt a. Putk en ohentamin en sai huilun 

toimim aan tasapainoises ti , ja so inni sta tuli om alla tavall aan hyvä, joskaan ei Mäkelän mänt yhuilun 

kalt ainen. 

6. Puun poistaminen l~ielen alapuolelta 

Testauk sen loppu vaih eess a Ni eminen löysi verstaaltaan pit kään kadoksissa olleen "suhin araud an" , 

jonk a av ulla vo i hioa kielen alapinn alta puut a poi s. Laite on it se asiassa puu sta teht y kaa reva las tan 

tapainen työk alu, joh on on liim attu hiomap aperi kiinni. Työkalu on kielen levyinen. 

kf,{//a 69. Raf,{110 "f:\TieJJ1i11e11 ohentaa prototyypin ki eltii alapinnalta. Kf,{va R af,{110 Ni eJJ1ine11. 

Ki elen alapinn an hiomin en lisäsi aluk ett a ja to i sointiin suhin aa . 

136 Ää nit e: R09_0023 

137 Aän ite: R09_ 0024 
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T ulol<set prototyyppien 5 ja 6 ensimmäisestä testaul<sesta 

Testasimme prototyyppejä 5 ja 6 osittain erikseen, osittain vuorotellen. Prototyyppi viisi tuntui 

saavuttaneen erittäin lupaavan vaiheen, jolloin päätimme, että sitä ei kannata enää työstää enem

pää, vaan jättää lepäämään, "kypsymään" ja odottamaan sisään soittoa. Siirr yimme prototyypin 6 

pariin, ja yritimme saada siitä yhtä hyvän kuin viitosesta. Nyt meillä oli yksi potentiaalisesti soitto

kelpoinen huilu, ja oli varaa jo hiukan kokeilla kuutosella, saisiko ääneen vielä enemmän haluttua 

kantavuutta ja kirkkautta, aluketta ja suhinaa. 

Kuutosen työstäminen eteni samaan tapaan kuin viitosenkin, mutta tietyssä vaiheessa huomasim

me, että sointi lähti huononemaan. Huilusta oli poistettu liikaa puuta suuaukosta. Tämä oli peruut

tamaton toimenpide, koska puuta ei pysty enää lisäämään - prototyyppi kuusi oli siis mahdollisesti 

käyttöhuiluna menetetty. Sen avulla löydettiin kuitenkin paljon uutta tietoa: tärkeää oli löytää se 

ryöstön vaihe, jonka jälkeen huilun sointi ei enää parantunut. Kuutonen ei menettänyt ääntään 

kokonaan, mutta sen soittotuntuma muuttui tässä vaiheessa selkeästi huonommaksi. 

Jätin tässä vaiheessa huilut Niemisen verstaalle öljykäsittelyyn, ja sovimme tapaavamme vielä ker

taalleen Järvenpäässä, huilujen viimeisen testauksen merkeissä. 

Prototyyppien nro 5 ja 6 toinen testaus vuonna 2014 

Viimeinen tämän tutkintoprojektin puitteissa tapahtunut soitinhankkeen tapaaminen oli touko

kuussa 2014 lähellä koti ani, Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksessa Järvenpään Kallio -Kunin

kalassa. Nieminen toi paikan päälle uudelleen öljytyt prototyypit viisi ja kuusi, ja minun oli määrä 

testata niitä. 

Huilut olivat tässä vaiheessa olleet öljyssä viikon verran. Testaustilanne oli jännittävä, koska pääsin 

kokeilemaan prototyyppejä ensimmäistä kertaa öljyämistauon jälkeen. 

Nieminen oli Kallio-Kuninkalassa pitämässä Sibelius -Akatemian kansanmusiikin opiskelijoille 

soitinrakennuskurssia, ja päätimme hyödyntää opiskelijoita prototyyppien vertailussa. Järjestimme 

kuuntelutestin, jonka raatina käytettiin kurssille osallistuneita opiskelijoita. Paikalla oli seitsemän 

opiskelijaa. 

Kuuntelutestin tavoite oli saada ulkopuolista näkökulmaa huilujen sointiin, verraten prototyyp

pejä Mäkelän mäntyhuiluun. Samalla halusimme kokeilla, mitä raadin läsnä ollessa testaaminen 

vaikuttaisi omaan käsitykseeni ja Niemisen käsitykseen huilujen ominaisuuksista . Olin projektin 

tässä vaiheessa tiedostanut, että minun oli vaikeaa suhtautua neutraalisti prototyyppien sointiin: 

koska Mäkelän mäntyhuilun sointi oli minulle lähtökohtaisesti niin läheinen, oli hankalaa hyväksyä 

prototyypeissä erilainen sointi, vaikka se olisi ollut hyväkin. Mäkelän mäntyhuilun sointi oli toki 

koko projektin lähtökohta, mutta oli myöskin tärkeää pystyä reagoimaan uusien huilujen sointiin 

mahdollisina aivan uudenlaisina, persoonallisina soittimina. 
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kuva 70. Rauno Nieminen esittelee kuuntelutestin raatziafrille måntyhuiluja. Kuva Kristiina Jlmonen. 

Kuunlelutesti 

Testauspäivä oli helteinen ja kos tea , ja testi tapahtui Metsä -Kunink alan piene ssä autot alliin raken

netussa harjoitu ssalis sa. Testauspäivän sää va ikutti Mäkelän mänt yhuilun so intiin , jok a oli poikke 

uksellisen tukk o inen ja sen takia va imeampi kuin nor ma alisti. 

Kuuntelutestissä oli viisi osaa. Soitin samant yyppi sen so itt onäytt een kaikilla huiluilla. Kuunn el

tava t huilut olivat Pentti Mäkelän mänt yhuilu ja Rauno Niemisen mänt yhuiluprotot yypit num ero 

005 / 2014 ja 006 / 2014. Kuulijat eivät nähne et soittimia so iton aikana, koska soitin heid än selk änsä 

taka na . Huilujen järje stys tä m yös vaihdettiin sattum anvarai ses ti niin, että kuulij at eivät tienneet, 

millä huilulla mik äkin näyte so itettiin . Soitt onä ytt eet olivat impro visoituj a, eivätkä siten täsmälleen 

sama nl aisia. Kuulij at olivat kuitenkin p ääas iassa kansanmu siikin opiskelijo ita , joten he o livat tott u

neet kuuntelem aan ja arv ioim aan improvi saa tiota. 

Raatia pyydettiin laitt ama an kolme huilua pare mmuu sjärj estykseen. Parh aa lle huilull e annettiin 10 

pistettä, toiseksi tull eelle 5 ja viimei seksi tull eelle 3 pistett ä. Kuulij oille esitet tiin erilai sia kysymyk

siä, joit a heidän tuli arvioida soitton äytteen perust eella. Raa ti sai kirjata paperill e komm entt ejaa n 

näytteiden aikana, mut ta pyysimme ensisijaises ti numera alista arviota huilujen ää nen omin aisuuk 

sista . N äytteid en päätyttyä pyysimme kuulij oita ar vioima an kuul em aan sa sana11ises ti. Lopuksi 
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soitin näytteen kuulijoiden etupuolella, ja keskustelimme saaduista vaikutelmista ja annetuista 

pisteistä. Prose ssi äänitettiin. 138 

Soittaessani näytteit ä huomasin, että huilujen om inaisuudet olivat muuttuneet. Protot yyp pi viisi oli 

parantanut sointiaan merkittävästi . Prototyyppi kuusi oli selvästi menettänyt joitakin hyviä omi 

nai suuksiaan tutkimuksen merkei ssä tapahtuneen liiallisen suukappaleen työstä misen tuloksena, 

eikä öljyäminen ollut parantanut tilannetta. Kuutosen soitto-ominaisuudet erityisesti yläreki ste rissä 

olivat huonontuneet, ja viitonen oli Niemisen tähän menne ssä rakentamista hui luista nyt mielestäni 

selvästi paras. 

kuva 71. Kuuntelutestin soittonqytteet soitettiin suurimmaksi osaksi raadin selcin takana 11akymaltii111issci. Kuva 

Kristiina Ilmone11. 

Kuunlelutestin tulokset 

Kuuntelutesti oli mielenkiintoinen kokeilu, ja vaikka sen tuloksista ei ollut tarkoitus suoraan vetää 

soitinkehit ystä ohjaavia johtopäätöksiä, auttoi käyty keskustelu laajentama an omaa havaintok ykyäni 

ja näke mystäni huilujen soinnin ominaisuuksista. Opiskelijoiden mielipiteet o livat kesken ää n risti

riit aisia, mikä on luonnollista, kun arvioitavana on makuasia: yksi pitää suhisevasta soinnista, toi

nen arvostaa leveää, kantavaa ja voimakasta sointia. Merkillepantavaa oli, että jokaisen raatilaisen 

138 Kuuntelutestin pisteet ovat näht ävissä tämän kirjallisen työn liitt ee nä. 
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mielipide tuntui seuraava n tietyllä tavo in loog ista lin jaa: kukin arvos ti eni ten tiet tyä huilu a, ja antoi 

sille samant apaisia pist eitä riippum atta kuunt eluteht äväs tä ja soittonä ytt ees tä. T ässä oli tos in poik

keam a pro totyyp pien viisi ja kuu si välill ä: ylärekisterissä soitt o vaikutti raatil aisten mieliku vaa n 

huil un soitt o-omin aisuuks ista, ja muutti joidenkin mielipid ett ä huiluj en paremm uusjärjestyksestä. 

It selleni jäi kuunt elut estikokeilusta päällimm äiseksi kysymys siitä, onk o soitt ajan mahd ollista arvi

oida soitint a mu utenkin kuin om an soittokokemuk sen kautt a. O ma kokemu s on tietys ti edelleen 

tärkein krite eri soittim en valinn assa, mutt a saisiko soit t ime sta uut ta in form aatiota, jos sitä so it taisi 

joku muu, ja itse saisi olla kuulij ana? Soitt aja kuule e soittim en äänen lähietä isyydeltä, ja so innin 

vaikutelma an vaikutt aa paitsi ilm assa kulk eva ääni aalto, myös kehon kautt a vaiku ttava reso nanssi. 

Soitt ajan kuul okuva soin n ista ei voi olla koskaan aiva n samanl ainen kuin kauemp ana istuv an kuu 

lijan. Myös selän takana tapahtunu t soitt o oli kuulij oiden muk aa n hyvin eri tavo in vaiku ttava kuin 

edestä päin kuunn eltu soit to. Opi skelijaraati oli jop a sitä mielt ä, et tä ko ko vaikut elma soinni sta, ja 

sam alla huiluj en paremmuu sjärjestys muuttui soittaj an siirr ytt yä kuulij oiden etupu olelle. 

Prot otyyppej ä vert ailtiin tässä til ant ees sa en simmäist ä kertaa systema atti sesti Mäkelän mäntyhui 

luun. Aiemmin , rake nnu svaih eessa, vert ailu oli spont aani a, liit tyi tiett yyn työva iheesee n rake nt a

mi sessa ja keskitt yi pääas iassa yhtee n soittim en omin aisuut een kerrallaan . Ny t arvioitiin laajempi a 

kokonaisuuk sia: sointia, soittimen reagointi a soittoon ja huilun ant aman kokonaisva ikut elm an 

miellyttävyy tt ä kuulij oiden korvissa . 

Valtaosa opisk elijaraadin jäsenist ä ase tti Ni emi sen rak ent am an prototyyppi viit ose n ykkö seksi 

omissa arvioissaa n . Joidenkin raat ilaisten korv issa Mäkelän mänt yhuilu oli lievästä tukk oisuud es

taan huolim at ta paras. Kuu des proto tyyppi jäi tässä testauk sessa viim eiseksi, vaikk a sen joitakin 

omin aisuuksi a arvo stettiin testin alkuv aih eessa huom att avasti. K esku stellessa mm e myöhemmin 

testin tu ott amista vaikut elmi sta, monet raadin jäseni stä kertoivat arvos tavansa kant avaa soin tia. H e 

kertoivat miet tin eensä huilun toimi vuutt a konserttitil ant eessa ja arvott aneensa siksi pro totyyppi 

viitose n korkealle. Tois aalta opiskelijat pohti vat eril aisten sointi en miell ytt ävyyden mahd ollisesti 

vaih televan erilaisissa soit to tilant eissa, riippu en esim erkik si til an aku stiik asta ja siitä, onk o konser

tissa äänent oistoa va i ei. H e arvost ivat ja sik si arvioivat huilun soit to-o min aisuuk sien tasapainoi

suutt a ja soinnin yht enäisyyttä eri rekister eissä . Raadin miele stä Ni emisen viidenn en prot otyyp in 

aluke mui stutti jo aavistuk sen verra n Mä kelän mänt yhuilun aluketta . 

Testas i n huiluj a itse ensimmäi stä kert aa öljyämi sen jälkeen tä ssä kuunt elutes tissä, raadin läsnä olles

sa. Proto tyyppihuilujen uutuu s vaikutti lievä nä hap aro intin a soitto tuntum assa verratt un a Mä kelän 

mänt yhu iluun , jota olen soitt anut pitk ään . Toisaa lta proto tyypeissä ja mäntyhuilu ssa on eril ainen 

sormi tus, joka saatt oi myös hämät ä kuuntelut est in soitto näytt eissä niin, ette ivät ka ikki kuullut 

muut okse t joh tun eet pelkästään huiluj en omin aisuuk sista, vaan osa lta an soitt ajan tott um attom uu

desta kyseiseen soittim een . Testin edetes sä erot taso it tu ivat. 

Tulol~set prototyypin viisi testaul~sesta 

O lin inn oissani N iemi sen viidenn en pro totyypin kehit yksestä öljyämisen jälkeen: siin ä oli nyt hyvä 

soitt ot untum a, huilu reago i sormituk seen ket terästi ja yht enäisesti koko rekisterin alueella. Sointi 

oli lämmin , laaja ja kant ava, ja siin ä oli aavistus haluam aani "suhin aa", vuoto isuut ta, joka kansan

omaisissa huilui ssa on minull e pos itiivinen määre. Suhin an läsnäolo soinni ssa tarkoit taa huilun 

soitt ot untuma ssa yleen sä sitä, ett ä soittim een voi puh altaa reilummin , se kestää laajemp aa dyna

miikk aa kuin kirkk aasti kapealla alalla soiva huilu. Arvos tan itse tätä omin aisuut ta, jote n se on 

ollut tä män pro jektin tavoitelistan kärjessä. 
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Huilun alukk eessa oli jo oik ea suunta, kielitt äessä siitä sai esiin pientä terävyy ttä, jo ta tos in ei vielä 

voin ut ve rrat a Mä kelän mänt yhuilun vo im akk aase en alukk eesee n. Soittim en soitt o-o min aisuud et 

olivat kuitenkin hyvällä taso lla, ja sitä oli mi ellytt ävä soitt aa. Sävelala oli melko laaja, yli pu olito ista 

oktaav ia. Soitin näytti kauniilt a ja tuntui käsissä helpolt a soit taa . Oli synt ynyt uu si huilu , joka ei 

suoraa n muistutt anut esikuva an sa. Siinä oli aivan omanl aisensa soitt o tuntum a ja sointi . 
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kt1va 72. Prototyyppi 1. Kt1va Rat1no Nieminen. 

kuva 73. Prototyyppi 2. Kuva Rat1no Nieminen. 

kt1va 74. Prototyyppi 3. Kt1va Rat1no Nieminen. 

kt111a 75. Proto(y)'ppi 4. Kuva Rat1no Nieminen. 

kuva 76. Prototyyppi 5. Kuva Rat1no Nieminen. 

kuva 77. Prototyyppi 6. Kuva R at1no Nieminen. 
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15 Soitint~ehitysprojeL.~tin yhteenveto 

• • • 
Ryhd yimme Rauno Ni emisen kans sa tähän so itink ehit ysp rojektiin löy tää ksemm e ne rakente elli set 

ominai suudet , jo tka tekevät Pentti M äkelän rakent aman m änt yhuilun soinnist a erikoi slaatuis en. 

Tavo itt eenamm e o li samalla kehitt ää uu si, minun käytt öö ni soveltu va tulpp akanavahuilu , joka 

sopisi myös muiden ammattimuusik oiden soittim eksi. 

Soitink ehit ysh ankke en tähän astisten kokemu sten perust eella voi o lla todennäk öistä, ett ä Mäke-

län huilun erikoista aluk etta ei huiluun saa menett ämättä samalla joitakin muit a, so itett av uud elle 

oleellisia omin aisuuk sia. Mäk elän m änt yhuilu ssa äänirak o on äärimmäi sen matala, ja puh allu svas te 

sen muk aisesti voimak as. Täm ä aih eut taa kuit enkin sen , et tä huilu ei kestä pitk ään soit ta mi sta. 

Alukk een aikaa nsaami sen ja soitett av uuden menett ämis en välin en rajan ve to on hank alaa, mutt a 

olemm e projekti ssa saav uttan ee t palj on tiet oa ja tait oa , joka voi jatk o ssa joht aa vielä tark empiin 

näkökulmiin ja mahd ollistaa uu sia kokeiluja erilai sten alukk eiden löy tämi seksi. 

Mä nt y rakennu smateri aalin a sai alkun sa M äkelän huiluun sa valit semasta materiaa lista . Perint eises ti 

mänt yhuilun rak entaminen tap ahtuu nuoren männ yn run gos ta, jolloin putki mu odostuu yhd estä 

kapp alees ta ja puun vuos irenkaat ovat ehjän ä putk en ymp ärillä. K ahde sta osas ta valmi stetu ssa put 

kessa vu os irenk aat sijoittuvat toisin. Se, vaikuttaak o tämä huilun so intiin , jää tul evien tutkimuk sien 

selvitett äväksi.O n m ahd olli sta, että kokeilemm e N iemi sen kanssa jatkossa muit akin rakennu sm ate

riaaleja. O lisi mi elenkiint oista testat a, miten huilu käyttä ytyisi vaikkap a kokonaan omenapui sena. 

kuva 78. Vuosirenkaiden sijoittuminen nuoren 111ci111ryn ytimeen tehqyssii reiässci (i;as.) ja kahdesta kappaleesta 

val111istetussa putkessa. Piirros R auno 1?\Jieminen. 

kuva 79. Vuosirenkaat na~val Makelcin 111a·ntyhuilujen putken alapa·cissci (i)as.)ja s1.mkappaleen puoleisessa 

pacissci (oik.). Kuva Kristiina Il111011en. 

124 



Soittim en omin aisuud et ovat ain a kompromi ssi, ja sen kokonaisva ikut elm a riippuu äärimm äisen 

mones ta, monimutk aisest i to isiin sa kytkök sissä olevasta asiasta. Soitt ajan lopullin en tun tum a 

soit time sta liitt yykin viim e kädessä enemmän tunt eesee n kuin tieto on. Soitt aja joutuu soittim en 

valinn assa nojautum aa n intuiti oo n , jo ta anal yyttin en arvi ointi tukee. 

Pro totyyppi vii si on vielä tätä kirj oitettaes sa sisäänsoitossa, eli huilun lopullin en om inaislaat u 

selviää vasta syksyyn 2014 menn essä. Silloin sillä on varovas ti soitettu säänn öllisest i, soit to hetki en 

pituutt a vähit ellen pitk än ajan kulu essa kasva tt aen . Arv ioimm e Raun o N iemi sen kanssa huilu a sen 

jälkeen yhde ssä, ja päätämm e, mikä on seura ava toim enpid e. 

Pro sessin kulue ssa on synt ynyt paljon tieto a tulpp akanavahuilun rakent ami sesta, Mä kelän m änt y

huilun ja muid en huiluj en rake nt eesta ja mui sta huiluj en ää nenväriin vaikutt avista tek ijöistä. Ol en 

itse oppinut paljon soitinr ake nt ajan kanssa työskent elystä. Mit ä tark emmin osaa n soitt ajana ku vail

la haluamiani omin aisuuk sia soittim essa, sitä par emmin pystyy soitinr akent aja ne to teutt amaan. 

O n tärkeää , ett ä soitinr akentaja on m yös hyvä soittim en soittaja - ilm an soitt ota itoa soittim en 

laadullin en arviointi ja siten kehitt ämi staito on puutt eellista. Mitä tiiviimpi on soit tajan ja soitin 

rakent ajan yhteist yö ja mit ä avo im empaan kommunik aatioo n pääs tää n, sitä parempi a soittimi a on 

soitinr akent ajan mahd ollista rakent aa . 

Museosoittimesta tyiivålineeksi on en simmäinen soiti n kehit yshank e, jossa olen ollut muk ana aktii vise

na vaikutt ajana , tii viissä yhteistyössä soitinrakent ajan kanssa. Proj ekti on ollut opett ava inen , ja on 

ollut hienoa seurata huilun mu otoutumista aihi o sta soittim eksi. Alussa väljästi hahm otellut toiveet 

uud esta soittime sta ova t nyt saa neet viidennes sä pro totyypissä konkreetti sen mu odo n. Uusi huilu 

SOI JO . 

ku va 80. Uusi må·ntyinen tulppakanavahui/u valmiina. Kuva Rauno Nieminen. 

125 



LOPUKSI 

16 Yhteenveto 

• • • • • • • • • • 
Jatkotutkintoprojektini punaisena lankana ovat olleet suomalaiset kansanomaiset puhaltimet, pai

mensoitteet ja niiden innoitt ama mu siikki . Tavoitteenani on ollut työskennellä tämän materi aalin 

pohjalta ja luoda uutt a musiikkia, jossa tutkin sekä paimenmusiikin olemusta, sen mu siikillisi a lain 

alaisuuk sia että omaa kykyäni tuottaa perinteistä ja siitä poikkea vaa melodiikk aa improvi soim alla. 

Millaista arkaaista musiikkia 011 vaikkapa paimenessa oikeastaan ryntynyt ja mistci lahtokohdista?119 

Näin yksinkertaisesti esitin kysymykseni jatkotutkintosuunnitelm assa ni. Kysymyksen näennäises 

tä naii viudest a huolimatta siihen sisältyy hyvin laaja tutkimusaihe. Käsit ettyä ni melko nopea st i 

paimenmusiikin perinpohjaisen tutkimuk sen mahd ot tom aks i täss ä yht eydessä, keskit yin tutkimaan 

paimenmusiikkia ensisijaisesti soittamalla ja luomaan prose ssin in spiroimaa uutt a mu siikkia. Ym

märr ykseni paimenen elämänpiiristä, asemasta yhteiskunnassa, päivittäis estä työstä ja so ittimien ja 

musiikin roolista siinä on tutkintapro sess in myötä laajentunut, ja kykenen nyt toivoakseni näke 

mään paremmin arkistomateriaalin "läpi", soveltamaan saatua tietoa soittoon. 

Perehtyessäni tarkemmin paimenen elämään ja tehtäviin yhteisös sä koin erityisesti paimenen ja 

luonnon suhteen voimakkaasti inspiroivan a. Paimen tietäjänä, riittien suorittaj ana ja eläinten kans 

sa kommunikoijana on ollut innoitt ava ajatus. Halu sin mu siikiss ani tutkia tätä asete lm aa sovelta

malla näitä roo leja itse ssäni ja katsomalla millaisiin taiteellisiin ratkaisuihin se johtaa. P yrin tietyssä 

vaihee ssa tutkintoa luopumaan pra gmaatti sesta lähe stymistava sta ja tavan omai ses ta esittäjyydestä 

ja astumaan mystisempään yhteyteen menneen kanssa. Halusin olla yhtä aikaa paimen ja eläin. 

Prosessin alkuvaiheessa fokukseni oli paimenmusiikissa ja soittimissa. Ajan kuluessa ja konsert 

tien myötä näk ökulm a siirt yi yhä enemmän impro visaatio on ja ilmaisun laajentami see n. O len 

etsinyt sella ista soittoa, josta itse pidän, joka tyydyttää minua taiteilijana. Minua viehättää sekä 

hyvin arkaainen että avantgardistinen, kokeileva musiikki, ja olen halunnut törmä yttä ä näitä kahta 

elementtiä. Olen pyrkinyt löytämään puhaltimistani uusia sävyjä ja tuottamaan niillä uudenlaista 

musiikkia. 

Käytin konserteissa monipuolisesti puhaltimia, hiukan lyömäsoittimia ja jonkin verran omaa ään

täni. Kos ka olen itse perehtynyt kaikkiin suoma laisten kansanomai sten puhaltimien ansatsit yyp 

peihin, on kokeilunhaluni sointivärien ja soittotekniikoiden suhteen ollut mahdollise st i laajemp aa , 

kuin jos olisin soittanut koko ammatillisen urani pelkästä än huilu soittimi a. O len kokenut kan 

sanpuhaltimien soittimellisen rikkauden inspiroi vana elementtinä, joka on tarjonnut mate riaali a 

luova an musiikin tekemiseeni . Täs sä tutkintoprosessissa olen käyttä nyt eri soittimien soittoteknii 

koita ristiin, esimerkiks i siirtänyt sarvien soiton tekniikoita huiluihin, tai käsitell yt lehdykkäsoi

tinta hui lun tapaan. O len myö s käyt tän yt huiluja ja sarvea lyömäso ittimin a, ja kaikki a puhaltimia 

ihmisäänen m ateriaali sina jatkeina, äänen esteinä tai vahvistimin a, sam aan tapa an kuin tuohe sta 

teht y kaikusuppilo eli kello on sylinterimäi seen pilliin kiinnitett ynä sen ääntä voimistava jatke . 
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Soittimellisuus, soittimen ominaislaatu on tällä tavalla kokemukseni mukaan muuntunut ja laajen

tunut. Koen soittimen entistä enemmän kehoni jatkeena. 

Olen myös haastanut itseni säveltämällä konsertteihin paljon yksin soitettavia jaksoja ja improvisaa

tiota, jotka vaativat korkeaa energiatasoa ja läsnäoloa. Pyrin laajentamaan osaamistani ja kokeilin 

uusia soittimia, soittotapoja ja soittokumppaneita. Panin alulle soitinkehityshankkeita ja uudistin 

soittimistoani. Pitkä opetustyöni kansanpuhaltimien parissa kantoi hedelmää, ja työstimme pitkälle 

edenneitten oppilaitteni kanssa paimen musiikin konsertteja, äänitteitä, tapahtumia ja produktioi

ta. Mikä parasta, meitä paimenmusiikin soittajia ja tätä musiikinlajia rakastavia muusikoita on jo 

monta. 

Prosessi 

Professori Giaco Schiesser puhuu artikkelissaan "A certain frustration ... Paradoxes - Problematics 

- Perspectives in Artistic Research Today" 140 siitä, kuinka taiteellisen tutkimuksen tulisi arvioida 

kriittisesti tähänastisia tuloksiaan, määritellä oma tietoteoriansa (epistemologiansa) ja uudistua 

vastaamaan myös ympäröivän yhteiskunnan ja taidemaailman tarpeisiin. Hän puhuu uudenlaisen 

taiteellisen tutkimuksen käsitteen puolesta, ja määrittelee sitä näin: 

... the result of the artistic research proJect is an "artijact", 1vhose Jorma! is itself an aspect of the process of 
artistic research and is first generated ~y it. The resuft is not necessarzly a "finished" 1vork of art or even a 

u;ork of art at ali plus a ''scientific" or "discursive text'; but rather an artijact in the eJJ1phatic sense: arti

Jact, "art-aflect", and "art-ejfect" in one. (Artijact, something that is artificially produced, that is at once 

art-ajfect and art-ejfect.) It is this notion of artijact that opens new perspectives on the farJJ1ats of artfrtic 

research. 

Arti-fact, art-affect, and art-effect kääntyvät suomeksi hankalasti jos ollenkaan, mutta ymmärrän 

Schiesserin puhuvan samasta asiasta, prosessin merkityksestä, joka kansanmusiikin aineryhmässä 

on jo Heikki Laitisen professorikaudella otettu taiteellisten jatko-opintojen ohjenuoraksi: Taiteel

lisen tutkimuksen lopputulos on itsessään osa tutkimuksen prosessia. Tai käännettynä toisinpäin, 

taiteellisen tutkimuksen prosessi on samalla itsessään taiteellisen tutkimuksen lopputulosta. 

Tutkinnon lopputulos ei ole Schiesserin mukaan välttämättä viimeistelty taideteos tai edes teos, 

johon on liitetty enemmän tai vähemmän "tieteellinen" tai diskursiivinen teksti. Hän määrittelee 

alaviitteessä artijactin "keinotekoisesti" (engl. arti ficially) tuotetuksi, ja että se on olemukseltaan 

yhtä aikaa art-affect ja art-ejfect. Ymmärrän, että Schiesser haluaa "keinotekoisella" ja keksimällään 

arti-fact -määreellä ilmaista, liittyen taiteellisesta tutkimuksesta parhaillaan käytävään kansain

väliseen keskusteluun, että taiteellisen tutkimuksen lopputulos ei ole sama asia kuin "tavallinen" 

taideteos, vaan jotain muuta. 

Omassa prosessissani olen havainnut, että tohtoriprojektin kehityskaari ei ole ollut riippuvainen 

esitettyjen konserttien valmiusasteesta, siitä, kuinka loppuun saakka ne on ehditty hioa ennen 

konserttipäivää. Taide ei liene koskaan täydellistä, mutta tässä tutkinnossa olen tuntenut itseni har

vinaisen epätäydelliseksi: konserttien jälkeen tunnelmani oli aina suhteellisen lannistunut itsekritii

kin saadessa vallan. Vasta pitkän hauduttelun jälkeen olen ymmärtänyt vähitellen, mitä itse proses

sissa tapahtui. Kirjallisen työn valmistelu on antanut taiteelliseen työhön vielä uuden ulottuvuuden 

tarjoamalla etäisyyttä omaan luovaan prosessiin. 
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Yk si esim erkki täs tä on ensimm äinen kon sertti Paim enen sävel ja oma suht autumi seni siih en . O lin 

pitkä än sitä mi eltä, että kon sertti oli osittain ep äonni stunut ja mu siikilli sesti liian vaatimat on , ett ä 

en kyenn yt p arh aimp aani esityksessä, enk ä ollut saanut paim ensoit teiden tutkimuk seeni tarp eeksi 

järjestelm ällistä o tett a. Vasta alkaessa ni reflektoida koko tutkint op rosess ia, pääs tyäni fokuk sessa 

mikro taso lta m etataso lle, olen hu om annut , kuinka mer kitykselli siä asioita o len käynni stänyt tuon 

konsertin valmi stelun ja esitt ämi sen myötä. E nsimm äinen konsertti toimi ko ko tutki nta prosess in 

kivijalkana, juuri sellaisena kuin se oli, puut teineen kaikkineen . O leelli sta ei ollut konsertin on

nistumin en, vaa n ase tetu t tutkimuk selliset kysymykset ja havainn ot niid en suht een tapahtun ees ta 

kehit yksestä ja muut oksesta . 

Yl~sinsoitto 

Yk sin soitt amin en on ollut minull e uu si alueva ltaus täm än tohtoripro sessin aikan a. A ivan proses

sin alussa olin hämm ästynyt huom atessa ni , ett ä huolim att a rakk audestani arkaaiseen mu siikkiin ja 

vähäeleisyyteen taiteessa yleensä, minun oli en sin vaik ea hyväk syä oma ssa soitossani yksiääni syytt ä, 

tulpp akanavahuiluj en dynamiikan puut etta ja soittimi en sävelalan supp eutt a. Olin huomaam atta ni 

joutunu t minu a ymp äröivän , mod ernin äänim aiseman hämääm äksi. K aipasin harm oniaa, säestys

tä, ker ro ksellisuu tta, kompl eksisuut ta. Hita asti ja vähit ellen pää sin kuit enkin hiljenty mään yhd en 

äänen ääre lle, vajoa ma an toiseen aikaan ja toiseen m aailm aan. 

Heikki La itin en sivuaa tätä ilmiöt ä artikkeli ssaa n O1J1a perinne vieraana kJ,flt/uJ,frina: 1800-lmwn suoma

lainen kansanmusiikki tJ,ftkimJ,fksen kohteena141
, ku vaillessaan mu sisoivan tutkij an tai tu tkivan muu si

kon väistä mätt ä koht aam aa til ann ett a, jossa kansanmu siikki a kos keva t do kum entit vastaava t vain 

vaivo in moniin tämän päivän tutkij aa kiinn osta viin kysymyksiin . H än kehott aa tu tkijaa läht emään 

kuvittee llisille kenttä ret kille, käytt äm ään mi eliku vitu sta siin ä mi ssä ain eisto ei riit ä kerto maa n 

ta rp eeksi. Laitin en jatkaa ru nolliseen sävyy n , ikään kuin puhu en kuvitellull a kentt äret kellä oleva lle 

kansanmu siikin tutkijall e, kuvaillen samalla artikkeli ssa käsittel emi ään 1800- luvun kan sanmu siikin 

ilmi öitä: 

~t ihmettele, ettei va//itseva musiikin tekemisen tapa on sciestykse!iin yksi nlaf,(luja_yksinsoitto. A lat k/,(J,flla 

så·velten ylåsiive/et, niiden viirit ja vaihtelun. Koko musiikki muuttui,{, kuulet ai1,a11 /,f!,(Sia 1,cire;å·. Se onkin 

itse asiassa helppoa: -9-9 oli oll/,{/ sinussa, ei vain ollut sitci tiennyt. Sadan vuoden k/,{l//u/,{rivmrros ei ole 

pystynyt hå.vittåinåä'i1 mitcicin lopullisesti, ainoastaan tyiintå'mciå·n pii/oon.142 

Pro sessi n aikan a olen kasva nut hyvä ksymä än nämä ark aaisen mu siikin keskeiset tekijät osa ksi työ

ka lupakk iani, ilm aisuni vä lineitä . Ol en syve nt ynyt yksiääni syytee n , sävy ihin, soittim ellisuut een ja 

muunt elun elementt eihin . Y ksin soito n myötä löysin uu sia maa ilm oja soittimi stani , vähensin ää ni ä 

ja koriste luja pelki stäen ilm aisuani. O len läh estynyt yksiääni stä soitt oa pyrkim ällä luom aan illuu 

sion kerro kselli suud esta ja hiljent ynyt kuunt elem aan yhden åcinen po9foniaa. H eikki La itinen puhuu 

yhd en ihmi säänen polyfoni asta 'Run osäve lm ät' -artikk elissaa n 143
, kertoessaa n kan san laulaja A nni 

Teni sova n muunt eleva sta,laulut yylistä.: 

I ~oppujen lop/,{ksi kaikki musiikilliset så·ekaavat tuntuvat olevan Jollain tavalla sidoksissa toisiinsa. ·1 ä111å· 

on pienoism/,fotojen arkkitehtuuria . ... E sitys on moniså'iwå'inen, alati 1J1t.totoaa11 vaihtava kudos,_yhden 

ihmiscicinen po!J.fonia. Olennaisinta on esityksen sisåinen rikkaus. 

141 Laiti nen 1991/ 2003 

142 Laitinen 1991/ 2003, 333 

143 Lait inen 2006, 79 
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hnprovisaatio, 1nuuntelu ja 1nuistinvaraisuus 

Ase nteeni ja ott eeni imp rov isaatioo n on prose ssin aikana muuttunut , vaikk a olen aiemminkin 

impro visoinut paljon. E nimm äkseen olen kuit enkin aiemmin soittanut ryhm än jäse nenä, joko 

kollektiivista improvi saat io ta tekev issä ryhmi ssä tai per int eisemmissä yht yeissä, joiden mu siiki ssa 

imp rov isaatio on ollut lähinn ä soo lojen soitt ami sta sov itetu ssa mu siikilli sessa viitekehyksessä. 

Tuckint opro sessin myötä olen syvent ynyt paim enmu siikin muunt elun elementte ihin ja saanut sitä 

kautt a soittooni rikk aa mp aa frasee rausta, vapaa mp aa ilm aisua ja jänt evä mp ää mu odon käsitt elyä. 

Ke hitin menetelmi ä imp rov isaation harjoitt ami seen : viipyi!J,pyråhte!J ja soittim envaiht ojen harjoit

tamin en tietoi sesti avas ivat uu sia väyliä läsnäoloo n, ko mmunik aatio on ja ilm aisuun . Pitk än este

tii kan enti stä syvä lli sempi kokemu s ja rnuistin va rai suud en kaltainen perint eisen paimenmu siikin 

elementtien var asto ovat antan eet keinovaroja om an mu siikin säveltämise en ja esitt ämi seen . 

Soittimien ja muusil<lwuden suhde 

O len soitt anut lap sesta saa kka useita eri so ittimi a, eikä kiinn os tu s laantunut opiskeluaikana. Ma is

teriopintojeni aikana multi -in strument alismi kuului Sibelius-A katemi an kansanmu siikin osas ton 

muu sikkoihantee seen. Ajan kulu essa soittimi stoo ni ova t jää neet erilai set huilut ja lyöm äso ittim et. 

Kumpikin soitinr yhm ä on ää rimmäisen laaja . Täm ä soitin valintani on mu okannut muu sikkouttani . 

Kummankin instrum entin soitt ajat ovat pieni ryhm ä kansanmusiikin alalla, kuulun siis kaht een eri 

margin aaliin. 

Kun piani sti tai v iuli st i operoi mahd ollisesti koko soitt o uransa yhden , suht eellisen stand ardi soi

dun ja kaup asta valmiin a os tett avan soittim en kanssa, kansanmu siikkipuh altaja ja lyöjä jakavat 

energiansa kymm enien eri so itint en kesken. N äitä soittimi a he metsästävät yksitellen 'maailm an 

turuilt a', soitinrak ent ajilta, muilta soittajilta , kehit ysm aa kaup oista, met sistä, rann oilta ja mu seo ista. 

Jokaista hyvää soitint a kohti on parik ymment ä epäo nni st unutt a ostost a. 

Olen nuorempana p ohdi skellut muusikkouttani paljon: on turhauttavaa ymm ärt ää, että keskitt y

mällä yhteen asiaan pääsisi siin ä niin paljon pidemm älle ja hu omat a, että oma omin aislaatu ei vain 

ole sellainen . län myötä olen alkanut hyväk syä täm än piirt eeni, ja osaan arvos taa useiden in stru 

mentti en arsen aalin tarjoa m aa vä ripalettia. K ehitin t utkint oprosess issa lyömäso itin sett ini uud elle 

taso lle, ja olen jatkanut soittimi stoni pariss a työskent elyä. 

O n ollut helpotu s ymm ärt ää, ett ä mu siiki ssa ei tosiaank aan ole kyse kilp ailu sta eikä loppuj en 

lopuk si edes taitojen mää rästä. Läsnäol o, tunte en tai ajatuk sen välittäminen, kommunik aatio, 

yhteisöllisyys ja itseilm aisu ova t minulle paljon tärk eämpi ä kuin tekniikka tai taituruu s, niit ä sen 

kummemmin vähek symätt ä. K ansanmusiikissa näm ä asiat koro stuvat, ja ehkä se on yksi syistä, 

mi ksi olen hakeutunut juuri tämän musiikinl ajin p ariin. 

Tulpp akanava huilun soitink ehit yshankkeen lopputul o ksena on tätä kirj oitett aessa onni st unut pro 

totyy ppi , jolla aion soittaa toht oritutkinnon tarkastu stil aisuud essa . Proj ektin tul o ksena on paljon 

tietoa huilunr akennuk sesta, materiaalin merkit yksestä ja Pentti Mäkelän rak entami en huilu jen 

rakente ellisten erit yispiirt eiden va ikutukse sta soittim en sointiin. Od otan inn os tuk sella ja jännit yk

sellä uuden mänt yhuilun sisään soiton vaikutust a sen sointiin , ja ennen kaikk ea o len tyytyvä inen 

pro jektissa saavutettuun yht eistyökokemuks een soitinr akent ajan kanssa . 
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17 J ält~isanat 

• • • • • • • • • • 
Muin aissuomalaisen mu siikin muunt eluelementtien omaksumin en on pitk ällin en prosess i. K oe n 

tämän tutkinn on aikana päässeeni siin ä pien en askeleen eteenp äin , mutt a vielä on paljon op ittavaa . 

Ei ole aivan yksinkertai sta koetta a sisäistää kokonai sta jo melk ein kadonnutt a mu siikilli sta m aa

ilm anku vaa, jo kauan sitten haipunutt a äänim aisem aa, paim enen mielen maisemaa . Tä mä oman 

kulttuurini ark aainen kerros tum a on jo niin kaukan a arkipäi västä ni, ett ä se on melkein kuin vieras 

kulttuuri. Siitä on tämän pros essin myötä tullut lähein en , tuttu ja raka s. 

Kan sanmusiikki a on opetettu ja opiskeltu Sibelius -A katemiassa kolme vuosikymm ent ä. K ansan

mu siikin uusi tul emin en on tuott anut jo sadoitt ain esiku via, loistavia muu sikoita. N uorempi po lvi 

voi paitsi kuunn ella heit ä konsert eissa ja äänitt eillä, kohd ata heidät henkil ö koht aisesti : voi vaik kapa 

soitt aa mu siikki a yhdes sä, keittä ä kahvit ja jutella niit ä näitä. Puh altajan a omat suurimm at esiku va

ni ovat arki stojen soitt ajia, joita en ole kosk aan pääs syt fyysisest i kätt elem ään . Kii tos kan sanmu sii

kin kerääjien ja suomalaisten kan sanmu siikki arki stoj en, olemm e kuitenkin kollego jeni kanssa näitä 

paim enia - luov ia, improvi soivia, p ersoon allisia muu sikk oja - päässeet kuul ema an. Kolm ekym

ment ä vuotta kuvitt eellisia kentt äretki ä ja vuoro puh eluja arki stojen muu sikoiden kanssa on muut 

tanut maailm aa . Paimen soitt aa taas, ja met sä vastaa. 

Iyhii aamuna ennen suuruksija meni paimen mehtaä-,1 

ja halasi kuusta takaperin j a sano: ota, mehta· k ulta, pelkos pois! 

Kotzi piti tulla taasa vilkasemata. 

Tallii konstilla lahti mehta-,z pelko paimenesta pois.144 

144 SK VR X2. 4114. Keuru. Alkula. Vesikeuru. N ah kuri A.L imber g, 53 v. 
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Paintenen sävel 
musiikkia vanhoiltaja uusilta laitumilta 

Historialliset kansansoittimet 7 

Pe 24.11.2006 klo 19.30 
Sibelius-Akatemia, Kamarim usiikkisali 

Kristiina Ilmonen, puu- ja ruokohuilut, yläsävelhuilu, liru 
Marko Myöhänen, saliääni 

g SIBELIUS-AKATEMIA 
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Konsertti keskittn' arkaaiseen sävelmaailmaan, innoittajanaan pääosin 
Suomen ja lähiseutujen vanhakantainen paimenmusiikki lukui sine pillein een, 
sarvineen ja torvineen sekä paimenen työntäyt einen elämä iloineen ja 
suruineen. 

A.O.Väisänen kirjoittaa sävelmä nkeruumatkastaan lnk erii n kesällä 1914: 

Tuohi torvensoiton käytännöllisenä tarkoituksena on 
pääasiallisesti merkinanto. Soittamalla kutsuu lehmipaimen 
kotieläimet kylän karjaan; tuon tuostakin hän, astellen kylän 
h"etä, toistaa toitotuks ensa, mikä on miltei aina sama "prostoi 
soitto", s.o. hänen oman mielikuvituksensa tuote. Hevospaimen 
taas "trubittaa" iltaisin kylän laidassa laumansa ("tabumm") 
kokoon ja yöllä hän soittaa metsässä aikansa kuluksi tai 
antaakseen toverilleen jonkun merkin. Vieläpä eläimiinkin 
uskotaan soiton vaikuttavan: niin esimerkiksi hevoset muka 
kokoontuvat paimenen luo kuullessaan truban "höhöttämistä". 

Näin olen tuohitorvi on paimenelle välttämätön varuste 
inkeriläisen käsityksen mukaan , kenties yhtä tärkeä kuin laukku 
ja ruoska. Usein tapaa paimenen, _jolta puuttuu virkansa 
soitannolliset edelly tykset . Hän soittaa vain merkinannot eikä 
hevin ryhdy ketään huvittamaan. "Mie en tunne h·ubittaa, mut 
truba sepittää olla kun on kon_juhan ammatissa." Toinen taas, 
soitannollinen, trubittaa pitkin päivää , aina aamusta alkaen 
kylääntuloon saakka. Kun karja pysyy koossa, soittaa paimen 
hyvillä mielin "iloisen tantsun", ikävän mielensä hän ilmaisee 
"haliassa" soitossa eli haluvirressä. Kylään palatessa "illalla 
soitat kons kuikin, kons itket kons tantsit, sitte tiiät mielen". 

Suomessa 1930-luvulla kuului suuteen noussut paimenmusiikin esittäjä, 
säveltäjä ja paimensoitinten rakentaja Teppo Repo (1886-1962) työsken teli 
koko nuoruutensa paimenen tehtävissä synnyinse udullaan Inkeri ssä. 
Kyläpaimenen vastuullisena tehtävänä oli läpi kesäkauden, Jyrinpäivästä aina 
jopa marraskuulle saakka, hoitaa lauma päivittäin laitumelle ja takaisin. 
Huolehdittavana oli koko kylän karja, jonka pääluku saattoi nousta jopa 150 
eläimeen J...'}'län koosta riippuen. Aamuyöstä jo kello kahden aikaan paimen 
herätti kylän raitilla emännät soitollaan, keräsi lauman kokoon ja vei 
laitumelle. Keskipäivällä karja luotiin takaisin J...'}'lään lypsylle ja taa s illaksi 
vietiin takai sin laidunmaille. Vasta kello kymmenen tienoilla illalla karja 
palautettiin kotiin. Hevospaimenet viettivät jopa yönsä lauman kans sa 
laitumella. 

Kristiina llmonen on toiminut muusikkona viimeisten yli kahdenkymmenen 
vuoden aikana useissa eturivin kansanmusiikkiyhtyeissä , mm. Väinönputki, 
Ottopasuuna sekä Anna-Kaisa Liedes & Utua. Ilmonen on säveltänyt ja 
esittänyt musiikkia nykytanssiteoksiin ja lastenteatteriesityksiin sekä 
työskennellyt muusikkona teatterissa, erilaisissa taiteiden välisissä 
produktioissa ja televisiotuotannoissa sekä lukuisi11a äänitteillä. Hän on 
palkitun Suomussalmiryhmän perustajajäsen ja o1lut mukana ryhmän 
laajamittaisissa tanssi- ja musiikki-improvisaatiota yhdistävissä esityksissä 16 
vuoden ajan. Hän on esiintynyt soolona ja erilaisissa produktioissa kotimaan 
lisäksi mm. Unkarissa, Intiassa, Färsaarilla, Italiassa, Saksassa, Kiinassa, 
Puolassa , Espanjassa ja Japanissa. Mm. huilistina, lyömäsoittajana ja 
pedagogina tunnettu 11monen on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius
Akatemian kansanmusiikin osastolta, missä hän on toiminut opettajana 
vuodesta 1990 saakka. Konsertti on ensimmäinen osa hänen taiteellisen 
tohtorin tutkintoaan Sibelius-Akatemiassa. 

Historialliset kansansoittimet -konserttisarja on osa Suomen 
Kulttuurirahaston rahoittamaa Soitin 2004 -hanketta. Hankkeessa 
keskitytään vanhakantaisten soittimien rakentamisen, soittamisen ja 
tutkimisen elvyttämiseen sekä kansansoittimiin liittyvän materiaalin 
julkaisemisen edistämiseen. 

Kiitokset! 

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto 
Valtion säveltaidetoimikunta 

Suomen Kulttuurirahasto / Soitin 2004 -hanke 
Heikki Laitinen, jatko-opintojen taiteellinen ohjaaja 
Kansanmusiikin ja populaarimusiikin tutkijakoulu 

Ulla Havulehto , tuottaja 
Marko Myöhänen, äänentoisto 

Soitinrakentajaja muusikko Pekka Westerholm, liruja lirutus 
Kari Kääriäinen, valokuvat 
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Aamusoitto omasta päästä 
Vil du koma til Rinden Eivind Grovenilta 

Paimensäveliä Matti Pukoseltaja mielikuvituksesta 

Sarvisävelmä Liisa Pessiltä 

Vallåt, Myrslåttsmarsch, Näckens polska 
Olof Jönsson ilta 

Halia soitto omasta päästä 

Pavolinin sävel, Soikkolan marssi 
säv. Teppo Repo 

Iltasoitto 

Soittimetja niiden rakentajat 

Yläsävelhuilu, Magnar Storbekken 
Koiranputkihuilut, Pentt i Mäkelä 
Härjedalspipan, Oskar Olofsson 

Liru, Pekka Wester holm 
Puuhuilu, Pentti Mäkelä 
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Huilisti ja multi -instrum cntalis ti Kristiina Ilmonen on toiminu t muusikko 
na ja musiikin tekijänä kansanm usiikkiyhtyeissäja muissa musiikillisissa pro 
jekt eissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Ilmonen on säveltä nyt ja esitt änyt 
musiikkia nykytanssi teoksiin, lasten teatteriin ja elokuvaan sekä työske nnellyt 
m uusikkona teatt erissa, taite idenvälisissä produktioissa, televisiot uota nnoissa 

ja ään itt eillä. Hän on palkitun Suomnssalmiryhmän perustajajäsen ja ollut 
mukana tekemässä ryhmän laajami tt aisia tanssi - ja musiikki -improvisaatiota 

yhdistäviä esityksiä 16 vuoden ajan. Kauhavalai ssyntyinen Ilmonen on valmi s-
tunut musiikin maist er iksi Sibeliu s-Akatemian kansanmu siikin osastolta 

vuonna 1996, missä hän on toimin ut opett ajana ja erila isissa luottamust ehtä 
vissä vuode sta 1990 saakka. Konsertti on osa Ilmosen kansan oma isia puh alti

mia käsitt elevää taiteellista tohtorin tutkint oa Sibelius-Akatemiassa. 

Jouko Kyhälä valmis tu i mu siikin maister iksi Sibelius-Akatemian kan sa n
musiikin osa stolta vuonna 1999 ja Tait eiden tohtoriks i huhtikuu ssa 2007 ai
heenaan 'Huuliharpun taipuisat kasvot'. Kyhälä on monialainen muusikko , 
joka on työskennellyt kan sanmuusikkona , jazz -muusikkona , pop-yhtyeissä , 

vapaa n impro visaation ja nyk)1ans sin parissa , säveltäjänä, teatteri muu sikkona 
ja filmimusiikin tekijänä. Kyhälän soitt oa voi kuulla yli 20 CD:llä. Hän soittaa 

mm. yhtyei ssä Sväng, Markk u Lepistö & co ja Pekka Lehti & Outo voima. 

Mimmi Laaksonen on nuoremman polven kansanm uusik.ko ja pedagogi , 
yksi siitä harval uku isesta joukosta, jok a on perehtyn)1 opinn oissaan Sibelius 
Akatemian kan san mu siikin osas tolla er it~isesti kan sanomaisiin puhaltimiin. 

Kiitos: 
Sibeliu s-Akatemian taiteellisen toiminnan kehittämi skes kus 
Sbelius -Akatemian lahjoitu s- ja testa men tti varojen raha stot 

Sibelius-Akatemian tuki sää tiö 
Sibe lius-Akatemian kansanmusiikin osas to 

Uud enmaan Kulttuuriraha sto 
Kansanmu siikin ja populaarimusiikin tutkijakoulu 

Kiitos erityisesti J ouko ja Mimmi sekä Rauno Nieminen, Heikki Laitin en, 
Kari Kääriä inen , Marko Myöhän en, Mikko Ingma n, Maati Rehor , 

Pekka Westerhol m ja Anna- Kaisa Liedes! 

Konse11ti on omistettu Vellam ummulle. 

11 SrBELIUS -AKATEMIA 

Yläsäv elhuilu , lu onnonsävelhu ilu , seljefl0)1e, 
koncovka, pitkähuilu , willow flut e, tilinka , kalyuka ... 

Sormiaukoton tulpp akanavahuilu liene e vanh im pia ihmisen keksimiä 
puhallinsoittimia. Pohjolassa huilut on ennen valmiste ttu koputtel e

maila ja kiertämällä nuoren puunvesan kuori irti ja vuolemalla toiseen 
päähän tulppa , särm ä ja puhallu sa ukko. Tällainen huilu on voi tu tehdä 
vai n tiett yyn aikaan kevää llä kun puun ku ori irtoa a, eikä pillillä ole voi-

nut soittaa kovin kauan enn en sen kuivumista käyttökelv ott omaksi. 
Nykypillin aineksiksi kelpa avat yhtä lailla jalopuu ja muovin en sähkö
putki. Soitt am inen perustuu puhallusvoimakkuud en vaihtelemiseen -
putken pää tä sulkemalla ja avaamalla saad aan kahd en vierekkäisen 

yläsävelsarjan osasäve listä aikaan melodioita. 

Yläsäve l on löytöretki pitkähuilun mu siikillisiin ulottuvuuk sii n. Kon
se rtissa nykyiset ja muinaisemmat äänimaailmat liittoutuvat - musiik
ki syntyy so inniltaan ja ominaisuuksiltaan erilaist en huiluj en äänistä ja 
ää neksis tä , joista osa on tall en nettu kon eiden mui stiin ja osa sa mpla
taan livenä es itystilant eessa. Sorm iaukottomien pilli en lisäksi konser 
tissa soi fuj ara, slovakialainen yläsäve lhuilu,jonk a kolme sormiaukkoa 

antavat oman lisä nsä äänimateriaaliin. 

Johtotähtinä musiikkia synnyteltäessä ovat olleet kansanmu siikin 
ar kaaine n sävelmaailma, improvisaatio ja pilli en so intivär eis tä 

purkautuvat mielenmaisemat. 

Kristiina Ilmon en: yläsävelhui lut , fujarat 
Jouko Kyhälä: live-elektroniikka 

Mimmi Laaksonen: yläsävelhuilut 
Marko Myöhänen: saliääni 

Mikko Ingman : valot 

Sävellykset: 
Kristiina Ilmonen ja Jouko Kyhälä 
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Yläsävel 
Uutta musiikkia pitkähuiluille 

Tor staina 29 .5.2008 klo 19 
Sibelius-Akatemia , Kamarimusiikk isali 

Fällyjen alle 

Hojaannuun 

Karteekit kiinni 

Klepajaa 

Viäntiä on 

Taltehen 

Soittimet ja niid en rakentajat 

Fuyara , Jan Sulik 
Futuri stic Fujara , Max Brumberg 

Fujara , Slovakia 

Pitkähuilut: 
Rauno N iemin en 

Pekka Wes terh olm 
Magnar Storb ekken , Nor ja 
J a ro Minar ech , Slovakia 

Bartolom ei Gernat , Slova kia 



Huilisti ja multi-instrumentalisti Kristiina Ilmonen on toiminut muusikkona 
ja musiikin tekijänä kansanmusiikkiyhtyeissä ja muissa musiikillisissa pro
jekteissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Ilmonen on säveltänyt ja esittäny1 
musiikkia nykytanssiteoksiin, lasten teatteriin ja elokuvaan sekä työskennellyt 
muusikkona teatterissa , taiteidenvälisissä produktioissa, televisiotuotannoissa 
ja äänitteillä. Hän on palkitun Suomussalmiryhmän perustajajä sen ja ollut 
mukana tekemässä ryhmän laajamittaisia tanssi- ja musiikki -improvisaatiota 
yhdi stäviä esityksiä 16 vuoden ajan. Kauhavalaissyntyinen Ilmonen on valmis
tunut musiikin maisteriksi Sibelius -Akatemian kansanmusiikin osastolta 
vuonna 1996 , missä hän on toiminut opettajana ja erilaisissa luottamustehtä
vissä vuodesta 1990 saakka. Konsertti on osa Ilmosen kansanomaisia puhalti
mia , improvisaatiota ja ilmaisua käsittelevää taiteellista tohtorin tutkintoa 
"Musiikkia vanhoilta ja uusilta laitumilta" Sibelius -Akatemiassa. 

Kiitos! 

Sibelius -Akatemian kansanmusiikin osasto 
Sbelius -Akatemian lahjoitus- ja testamenttivarojen rahastot 

Sibelius-Akatemian tukisäätiö 
Valtion säveltaidetoimikunta 

Alfred Kordelinin raha sto 
Kansanmusiikin ja populaarimusiikin tutkijakoulu 

Kari Kääriäinen 
Pitskun Kulttuurikirkko 

Laitumella kuuluvat menneisyys ja nykypäivä, ihminen ja eläin , paime
nen ilot ja surut. Puut soivat, paimen truvittaa , susi kulkee kuusikossa. 

Konsertin musiikki on saanut inspiraationsa paimensoitteistaja 
-tarinoista , muusta suomalaisesta muinaiscmmasta äänimaailmasta sekä 
arktisten kansojen musiikeista. Suurin innoittaja on kuitenkin ol lut 
suomalainen metsä. Olen aina tuntenut olevani kotonani metsässä ja tätä 
konserttia valmistellessa olen viettänyt siellä erityisen paljon aikaa. 

Osa materiaalista on löydetty arkistoista , osa on itse sävellettyä ja loput 
improvisoitua. 

Laitumella 

säv . llmonen/trad. 
san. trad./Ilmonen 

Soittimet ja niiden rakentajat 

Mbira, Hukwe Zawos e 
Kujeb, Juhana Nyrhinen 
Futujara, Max Brumberg 

Mäntyhuilu, Pentti Mäkelä 
Månmarkapipa, Gunnar Stenmark 

Puusarvi, Rauno Nieminen 
Soivat puut, Kristiina Ilmonen 
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Laitumella 
To 27.5.2010 klo 19 

Pitskun Kulttuurikirkko 

Kristiina Ilmonen, pillit, lyömät ja ääni 
Vesa Norilo, saliääni 

11 SIBELIU S-AKATEMIA 



Huili sti, mult i-instrum entali sti ja kan sanmusiikin opettaja Kri s tiina Ilmo
nen on toiminut muu sikkona j a mu siikin tekijän ä kansanmu siikkiyhtyeissä ja 
mu siikillisissa projekteissa yli kolmen vuosikymm enen ajan . Ilmonen on sä
veltän)1 ja esittän )1 musiikkia nyk)1an ss iteoks iin , lastent eatteriin j a eloku
vaan sekä työskennell yt muu sikkona teatt erissa, taiteidenväli sissä produkt i
oissa, televisiotuotannois sa ja äänitt eillä. Hän on palkitun Suomu ssalmil) 1h
män peru staj ajäse n ja ollut mukana tekemässä ryhm än laajamit"laisia tan ssi
ja mu siikki-impro visaati ota yhdi stäviä esityksiä 20 vuod en ajan . Ilmon en on 
valmi stunut musiikin ma isteriksi Sibeliu s-Akatemia n kan sanmu siikin osastol
ta , missä hiin on toiminut mm. opettajana , osaston johtajana ja erilaisi ssa 
luottamu stehtävissä vuode sta 1990 saakka . Konsertti on osa Ilmo sen kansan 
omai sia puhal timia , impr ovisaat iota ja paimensoitt eita käsittel evää taiteelli sta 
toht orin tutkintoa "Musiikkia vanh oilta ja uusilta laitumilt a" Sibeliu s
Akatemia ssa . 

Timo Väänänen on monipuolinen kanneltaja, jonka instrum entteja ovat 
kan sallissoittim emme eri muodot 5-kielisestä pienkantele esta 39-kieliseen 
konserttik anteleesee n ja sähk ökant eleisiin asti. Hän soittaa sekä perint eistä 
että uutta musiikkia. Suomen lisäksi Timo on konsertoinut parissakymmen es
sä maassa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2005 Timo soitti vie
rai levana solistina Disneyn elokuvas s;i 'Narnian tarinat: Velho ja Leijona'. Hän 
esitti Gillian Stevensin kantelekon serton yhde ssä Mikkelin sinfoni aorke sterin 
kanssa 200 9 . Väänänen on Suunta , Loituma , Matara, A tr e ja Taith -yhtye iden 
jäse n. Toisten muu sikoiden ohella Tim o työskentel ee usein ohja aja, tan ssija j a 
koreografi Pliivi Järvi sen kanssa. Heidän yhteisi ssä esityksissä än liike kuvittaa 
mu siikkia ja musiikki liikettä . Timo Väänäsen tait eellinen tohtorit yö Sibelius
Akatemian kansanmu siikin osastoll e valmistui 2008. 'Väinämöisen kasvot -
kant ele symb olina ' käsitt elee monitait eellisin keinoin kanteleen mielikuvia . 
Kokonai suut een kuuluu viisi konsertti a, valoku vakokonaisuu s ja cd-levy. 

Kiit os ! 
Sibeliu s-Akatemian kansanmusiikin osasto 

Sbelius-Akatemian lahjoitu s- ja testam entti varoje n raha stot 
Sibelius-Akatemian tuki säätiö 

Alfred Kordelinin raha sto 
Valtion säveltaid etoimikunta 

Kansanmu siikin ja popul aarimusiikin tutkijakoulu 
Kari Kää riäin en 

Improvi saatioita maailmalta ja läh ilaitumilta. 

I Mä nty (Ilmonen) 

II Kataja (Ilmonen) 

111 Kuusi (Ilmon en, Väänänen) 

Soittim et ja niiden rakentajat 

Mänty huil u, Pentti Mäkelä 
Liru , Pekka Westerholm 

Härjedal spipa, Gunnar Stenmark 
Kirjokan si, Jyrki Pölkki / Ilar i Ikävalko 
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Villit pillit 
Musiikkia vanhoilta ja uusilt a laitumilta 

Pe 13.5.20 11 klo 19.30 
Kamar imus iikki sali , Sibelius-Akat emia 

Pohjoin en Rautati ekatu 9 

Kristiina Ilm on en, pillit, ään i, mu siikki 
Timo Väänän en , kant ele , musiikki 

lil SIBELIUS ·A KAT EMI A 



Kirsi Ojala (s. 1978) on viitt ä vaille valmis maisteri Sibelius -Akatemias ta ja mu
siikki pedagogi AMK. Kirsi ope ttaa puhaltimia Käpylän musiikkiopistossa sekä 
toimii useissa eri kokoonpanoissa sävel täen, sovi Haen ja esiin tyen. 

Hannu Oskala (s. 1978) on musiikin moniotte1ija ja kulttuuriaktiivi Töölöstä. 
Oskala musisoi yhtyeissä, säveltää ja esitt ää teatteri - ja sirku smu siikkia j a toimii 
tarpeen vaatiessa myös äänen toiston amma tt ilaisena. Hän on valmistunut mu
siik in maisteriksi Sibelius-Akatemian kansanmus iikin osastolta. 

Sanne Tschirpke (s.1968) on 2009 läht ien opiskellu t Sibelius-Akatemiassa 
kansanmusiikin osas ton maisteriohjelmassa laulua j a puhaltim ia. Hän toimii 
kansanmusiik in par issa freelance-muusikkona, yksityisope tt aj ana ja tu ntiopetta 
jana mm . Keski-Pohjanmaan amm attik orkeako ulussa . 

Taito HoffrCn (s. 1974) on Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla ko ulu
tuk sensa saanu t suo malainen lau laja, mon ipuoli nen muu sikko ja säve ltäjä . 
Hoffreni lla on laaj a kokemus työsken telystä erila isissa teatteri produktioissa niin 
esiin t):iänä kuin säveltäjä nä ja äänisuunnittelijanakin. 

Mediataiteilija Kati Åberg (s . 1967) on kiinnostunut mediataiteen j a esi ttävi en 
tai teiden yhdis tämises tä, uuden kokeilemisesta ja tunte iden herättämi ses tä visu
aalisen kerronnan keinoin. Hänen töissään on niin lineaarisia, interak-tiivisia, 
installaa t ioita kuin live-esityksiäkin. 

Valosuu nnit telij a Sirje Ruohtula (s. 1966) on valmistunut Teatt eriko rkeakou 
lun valo- ja äänis uun ni tte lun laitoksel ta 1991. Hän on tehn yt valos uunnitt elua 
tanssi teoks iin, teatt erei lle j a museoille sekä ope ttan ut valosuunnittelua Teatteri
korkeakoulussa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän on toiminut vuodesta 
2009 Sibelius-Akatemian valoteknikkona. 

Konser tti a ovat eri tavoin tuk enee t: 

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osas to 
Sbelius -Akatemian lahj oitu s- j a te stam entt i varoj en raha stot 

Sibelius-Akatemian tuki sää tiö 
Alfred Kordelinin rahasto 

Valtion säve lta idetoimiku nta 
Suomen Kulttuurirahasto 

Kiitos! 

Joutomailla (Ilmonen) 

Riite (Jlmonen -Kyhälä -Korpipää) 

Kynnöksellä (llm onen-Kyhälä , sov. Ilmon en/y htye) 

Runopillit (trad./Ilmonen) 

Paimenessa (Ilmonen-Kyhälä, sov. Ilmon en/y htye) 

Kristiina Ilmonen 
Jouko Kyhälä 

Teemu Korpipää 

Kirsi Ojala 
Hannu Oskala 
Sanne Tschirpke 
Taito Hoffren 

Sirje Ruohtula 
Kati Åberg 
Päivi Koivu]a 

huilut , puu sa rvi, liru , ääni 
ohjelmoin t i, koskett imet/ live-elektroniikka , har 
mon etta, munniharppu 
äänentoisto, efektit, liveluuppau s ja sämpläys 

puusarvi , liru, huilu 
puusarvi 
luikku, huilu 
luikk u 

valot 
proji soinnit (valokuvat Krist iina Ilmonen , Kati Åberg) 
tuottaja 
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Kristiina Ilmonen & 
Urban Shepherds: 
Paimenet baanalla 

Musiikkia vanhoiltaja uusilta laitumilta 

Pe 2.12.2011 klo 19 

Musiikkitalo , Black box 
Mannerheimintie 13, Hel sinki 

Luikut läikkymään, huilut helisemään ja trubat törisemään! 
Muinaisten suomalais-ugrilaisten laitumien haliat soitot , tans
sinmaanituksctja karjankutsut ovat olleet inspiraation lähtee
nä produktion musiikkia synnyteltäessä. Suurelta osin tämän 
konsertin musiikki syntyy esityshetkel1ä, yksin ja yhdessä in1-
provisoiden. 

Konsertti on viides osa Kristiina Ilmosen taitee11ista tohtorin
tutkintoa "Musiikkia vanhoi1taja uusilta IaitumiJta" Sibelius
Akatemiaan . Tutkinnon aihepiiriä ovat paimensoitteetja -
soittimet, vähäsävelinen arkaainen musiikki, improvisointi ja 
luova esittäminen, csiint)jän ja soittimen suhde ja ilmaisun 
vapaus. 

Muusikko, säveltä jä , ope ll aja j a tutkij a Kristiina Ilmonen {synt. 1966 Kauha 
valla) on luonut perin teistä j ;i uutt a k;insanmusiikkiaja vapaa ta improvisaatiota 
soo lona sekä erilaisissa yhtyeissä ja musiikillisissa projekteiss;i j o kolmen vuosi
kymmenen ajan. Hänen erikoisalaansa ovat kansanomaise t puupuhallinsoitti
met, er ityises ti pohjoismaise t huilut ja pillit sekä muinaiset suomalaise t lehdyk
käsoi ttimet liru ja mänkeri. Hän on sävel tän yt ja esitt änyt musiikkia nykytanssil
le, teatt erille ja elokuvaan ja soitta a yli 20 CD-levyllä . Sysi hai -tri ossa yhdessä 
Jouko Kyhälänja Teemu Korpipään kanss::i hän yhdistää muinaisia puhaltimiaja 
lyömäsoittimia live-elek troniikkaan. Ilmonen on valmis tu nut musiikin maiste 
riksi Sibelius -Akalemian kansanmusiikin osas tolta vuonna 1996. 

Huuliharppu lohto ri j a multi-instrumentalisti Jouko Kyhälä {s. 1968 Oulussa) 
kuuluu suomalaisen kansan musiik in solis ti en kärkijoukkoon. 1-!uuliharppuyhtye 
Svängin lisäksi hän työskentelee useissa eri kokoonpanoissa ja tekee sooloesi lyk
siä, j oiden tyyli vaiht elee akus tisesta kansanmusiikista avan tgardis t iseen sä hköi
seen ilmaisuun. Kansanmusiikin ohella Kyhälä on tehny t vapaata improvisaatio 
ta, konemusiikkia ja nykymu siikkia sekä säveltäny t tanss iteoksiin . Kyhälä val
mistu! mu siikin toht oriksi Sihelius -A.katemiasta kansanmusiikin osas tolta 2007. 

Teemu Korpipää (s. 1972 Kauhavalla) on työskennelly t muusikkon;:i, ään it-tä
jänä ja äänisuunn itt elijana kokeellisen, elektronisen, etni sen ja vapaan musiikin 
parissa. Viime aikoina hän on keskittyn)1 livesampling-tekniik;:in parissa työs
ken telyyn interak tii visen improvisaation ja säve ltäm isen merkeissä. 



Protolyyppien teslaus Kallio-Kuninl~alassa 2014 

Koesoitto 1. 

Mistä huilusta pidät enite n? 

nr 5 Mäk nr 6 

5 3 10 

10 3 5 

5 10 3 

3 5 10 

3 5 10 

10 5 3 

10 5 3 

46 36 44 

Koesoitto 2. 

Missä huiluss a on kirkkain ään i? 

Mäk nr 5 nr 6 

10 3 5 

3 10 5 

5 10 3 

3 5 10 

0 0 0 

5 3 10 

10 3 5 

36 34 38 

Koesoitto 3. 

Mikä huiluista reagoi parhaiten soittoon? 

nr 5 nr 6 Mäk 

10 3 5 

3 10 5 

5 3 10 

5 3 10 

10 3 5 

5 3 10 

5 3 10 

44 30 58 

Koesoitto 4. 

Mi llä huilulla haluaisin kuulla koko konsertin? 

nr 6 Mäk nr 5 

3 5 10 

10 3 5 

3 10 5 

3 5 10 

3 5 10 

3 5 10 

10 5 3 

35 38 53 

Pisteet yhteensä koesoitoissa nro 1-5 

nr 5 n r 6 Mäk 

1 46 44 36 

2 34 38 36 

3 44 30 58 

4 53 35 38 

5 51 41 34 

yht. 228 188 202 

Koesoitto 5. Sama kuin 4, mut ta so itett un a kuu 

lijoiden toivomuksesta ene mm än yläre kiste rissä. 

nr5 nr6 Mä k 

3 10 5 

3 10 5 

5 3 10 

10 5 3 

10 5 3 

10 3 5 

10 5 3 

51 41 34 
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Sarjan muita jull~aisuja 

MarUm Lepistö: 
"Sit ähän voi in spiroira" - Taun o A hon ohjelmis t oa 2 -r iviselle hanurill e, 1999 

Olli Varis: 
Pe lima nn i musiil<l<ia k it ara lla , 199 9 

Ann Itäp elto: 
O m ast a pääs t ä - kol<emul '1sia lw n sanmu siikin alb wpetuk sesta, 1999 

Sanna Huntus: 
"Poll ar i, Pa kl<ala, A lapää ja Kain u" - To ivo A la spä än ohjelrni st oa , 2000 

A rja Kastin. en: 
Erään 15- kie lise n kante leen akus ti sest a tu tkimu kses t a, 2 00 0 

Lassi Logren: 
St em m aso itt oa viulull a, 2 001 

Sinil<l<a Kontio : 
Veis uun m ahti - Vanh a virs ikirj a ja l<ansa nveis uun t yylip iirt eid en sove llu s 
om assa mu sisoinn issa , 20 01 

Outi Linnaranta: 
Väinämöisen nu orimm aiset - Vii siki elisellä kant eleella Ha apaveden tyyl iin, 2 00 2 

Timo Väänänen: 
Yht eiset sävelet - Martti Pokelan sävellyl:.:siä lw n serttit :ant eleelle, 2 00 4 

Timo Väänän en fd Ilari Il<ävallw: 
Ka svot - mi elilw via kant eleest a, 2008 

Petri Hal<ala: 
Tra d. - Pe rin nesävelmi ä mand oliin eill a ja kitaro illa , 2 008 

Rauno Nieminen: 
So it int en tutl '1imin en ral<entamalla - esim erkkinä jouhil :_,ko, 2 008 

PeU<a Huttu -Hiltunen: 
Län sivienalain en run olaulu 1900 -luvull a - Kuud en run olaul ajan laul utyylin 
lrn lttuur isensiti ivin en n:iusiikbi analyysi, 2 008 

Maria Kalaniemi: 
Kevää n 1'1urj et - Mar ia Kalani emen ohjelmi st oa har m onik alle, 2 009 

Maria Kalaniemi: 
Maria Kalani emi: l\ ant alw ivun alta run on soittajak si, 2 009 

Sanna Kurhi -Suonio: 
Lau lajan hilj a inen halbo ihuni nen, 2 0 09 

A rnold Cl:iiwalala: 
Chi zent ele, 2 009 

Vesa Knrl<ela, HeiM<i Laitinen, Saijaleena Rantanen (toim.) : 
Warpu sen Weisu - Pohjanmaan mu siikinhi st or iaa 16 00-1900, 2 010 

Hanni Autere: 
Viululaul aja, 2 011 

Timo Väänänen, Le ena l-läl<l<inen, Kari DalJblom: 
Ba lti an ka ntelekan sat, 20 12 

Susanne Rosenberg: 
Kurb it s-R eBoot 
Sven sk folbång i ny scen isl< gesta ltni ng, 2 01 3 
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