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Hyvä Jousisoitinopettaja!

Haluatko olla jousisoitinpedagogiikan kuumimpien kysymysten ja vastausten äärellä?
Haluatko päivittää ammattiisi liittyvää tietoa vuorovaikuttaen kollegoiden kanssa?

Tervetuloa SJO ry:n jäseneksi!

Täytä verkkosivuillamme (www.estafinland.fi) Jäsenlomake.

Jäsenyytesi on voimassa, kun maksusuorituksesi näkyy yhdistyksen tilillä.

Vuoden 2015 jäsenmaksut:
• Jousisoitinopettajat 30 e

• Opiskelijat ja eläkeläiset 15 e

Jäsenetuuksina mm. vuosittain järjestettävät Vuorovaikutuspäivät jousisoitinopettajille,
SJO-jäsenlehti ja kohtuuhintainen verkkomainonta.



uettavanasi on Suomen jousisoitinopettajat ry:n lehti.
Se ilmestyy pääosin sähköisessä muodossa ja on lu-
ettavissa estafinland.fi verkkosivuillamme. Yhdistyk-

sen hallituksen päätöksellä painatamme kuitenkin erän pa-
perilehtiä vielä vuosittaisille Vuorovaikutuspäiville jaettavaksi.
Näin tänäkin vuonna Kuopion konservatorion kanssa yhteis-
työssä järjestettävillä Vuorovaikutuspäiville 30.–31.1.2016
osallistuvat saavat itselleen paperisen SJO-lehden.

Voit myös liittyä SJO-jäseneksi ja aktivoitua mukaan toi-
mintaamme. Lisäinfoa löydät verkkosivujemme jäsentiedot-
teesta sekä tästä lehdestä.

Haluan kiittää kaikkia SJO-lehden mahdollistaneita taho-
ja. Jaamme jousisoitinkollegojen kesken tietoa ja taitoa ja
satsaamme vahvassa tahtotilassa siihen, että tämän lehden
sisältö saa lopullisen muotonsa. Kiitokset myös lehden ulko-
asusta Lauri Toiviolle! Lehteen mukaan osallistuneet mai-
nostajat, kukin oman alansa asiantuntijat, ansaitsevat kii-
toksen. Etteivät kiitokset loppuisi tähän, haluan kiittää ak-
tiivista hallitustamme, jonka kanssa on ollut ilo suunnitella
sekä tätä lehteä että Vuorovaikutuspäiviä.

Lukuiloa!
Tapaamisiin Kuopiossa, Helsingissä 8.10.2015,

Heidi Mantere
Suomen jousisoitinopettajat ry / ESTA, puheenjohtaja
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Tietoa, taitoa ja tahtoa!
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Suomen jousisoitinopettajat ry /
European String Teachers’ Association

www.estafinland.fi
SJO c/o Sirpa Sarnasto, Teinitie 15 D 32,

00640 Helsinki, p. 040 5657 900

Hallitus
• Puheenjohtaja Heidi Mantere

estafinland@gmail.com
• Varapuheenjohtaja Päivi Pousar

paivi.pousar@gmail.com
• Talousvastaava ja sihteeri Sirpa Sarnasto

sirpa.sarnasto@luukku.com
• Jaana Holopainen jaana.holopainen@ppa.inet.fi

• Hannu Kiiski hannu.kiiski@uniarts.fi
• Tarja Koskinen tarja.koskinen@emo.fi

• Lucia Nakova-Haikarainen
luciahaikarainen@gmail.com

• Pirkko Simojoki pirkko.simojoki@gmail.com

Facebook: SJO/ESTA • Twitter: ESTAFINLAND

Info
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Kunniajäsenet
Tuomas Haapanen

Anja Ignatius (1911–95)
Tapio Myöhänen

Arto Noras
Leena Siukonen-Penttilä (1924–94)

Géza Szilvay
Seppo Tukiainen

Liittyminen yhdistykseen www.estafinland.fi
Jäsenmaksut 30 e, opiskelijat ja eläkeläiset 15 e

Yhdistyksen pankkiyhteys
NORDEA FI83 1023 3000 2404 52

Jäsenlehti SJO/ ESTA

Päätoimittaja Heidi Mantere, estafinland@gmail.com
Ulkoasu & taitto Lauri Toivio, lateneum@saunalahti.fi

Painopaikka Keuruun Laatupaino Oy

Ilmoitushinnat
1/1 s. 260 e, 1/2 s. 160 e, 1/4 s. 90 e,

rivi-ilmoitus 50 e
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6 kk 100 e, 12 kk 170 e
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Kuopion konservatorion puolesta toivo-
tan Suomen Jousisoitinopettajat sydä-
mellisesti tervetulleiksi Kuopion Mu-
siikkikeskukseen! Olen iloinen, että
olette valinneet kohtaamispaikak-
senne juuri Kuopion ja toivon,
että Musiikkikes-
kus tarjoaa sopi-
vat puitteet on-
nistuneille vuoro-
vaikutuspäiville. Vii-
meisimmän tilaston
mukaan Kuopion konser-
vatorion 1007 instrument-
tioppilaasta 240 soittaa
jousisoittimia ja heitä
opettaa 17 jousipedagogia,
joten kaikupohjaa tapahtu-
man järjestämiselle Kuopi-
osta ainakin löytyy!

lämme poikkeuksellista
aikaa, joka näyttäytyy
Suomessa, Euroopassa ja

koko maailmassa kriiseinä, moder-
nina kansainvaelluksena ja yhteis-
kunnallisena murroksena. Hyöky-
aaltojen jossain vaiheessa ta-
soittuessa tuskin mikään on
ennallaan, eikä paluuta men-
neeseen ole.

Myös meidän musiikki-
kasvatuksen ja -koulutuk-
sen parissa työskentele-
vien, koko musiikkikasva-
tuskentän, on mukaudut-
tava muutoksiin ja ase-
moiduttava tulevaisuu-
teen uudella, avaralla ta-
valla. Meidän on edelleen
huolehdittava omasta al-
kuperäisestä perustehtä-
västämme, lasten ja
nuorten kasvatta-
misesta ja koulut-
tamisesta musiik-
kiin ja musiikin
avulla.

Rehtorin tervehdys

E

Samalla meidän on mietittävä, miten me mu-
siikkikasvattajat voimme omilla työvälineilläm-
me ja omalla osaamisellamme olla avuksi uuden-

laisen yhteiskunnan ja hyvän tulevaisuuden
rakentamisessa. Kulttuurin ja taiteen kei-

not ovat siinä erittäin tarpeellisia ja te-
hokkaita. Uskonkin, että nämä teemat
askarruttavat ja keskusteluttavat myös
teitä jousiopettajia, kun tapaatte täällä
toistaiseksi sangen rauhallisessa Kuopi-
ossa.

Meillä musiikkipedagogeilla on hal-
lussamme musiikin valtava voima ja
taitoa sen käyttämiseen rakentavalla
tavalla. Kun sekoitetaan kasvattajan
lämmin sydän ja hyvä tahto taiteili-
jan luovuuteen, voidaan saada ih-
meitä aikaan!

Antoisia kohtaamisia!

Anna-Elina Lavaste
rehtori,

 Kuopion konservatorio

Suomen Jousisoitinopettajien yhdistys
järjestää Vuorovaikutuspäivät Kuopion
konservatoriolla 30.–31.1.2016. Päivi-
en ohjelma löytyy lehden keskiaukea-
malta.
Kontrabasson mestarikurssin opettaja-

na toimii Juho Martikainen (kts. s. 16),
konsertissa esiintyvät sello-piano -duo-
na Hannu Kiiski (s. 9) ja Risto Lauriala.
Tapio Myöhänen (s. 14) muistelee mat-

kaansa musiikissa, ja Merit Palas sekä
Marie Körkkö pitävät luennon Felden-
krais-menetelmästä (s. 18).



Maaliskuussa 2014 tuli kuluneeksi 60
vuotta Kuopion konservatorion perusta-
misesta. Kuopion Musiikkiopiston nimellä
vuonna 1954 toimintansa aloittanut mu-
siikkioppilaitos on kasvanut vuosikym-
menten saatossa Suomen suurimmaksi ja
monipuolisimmaksi. Kuopion konservato-
rio järjestää musiikin ja tanssin perus-
opetusta 2500 eri-ikäiselle oppilaalle
Pohjois-Savon alueella sekä musiikkialan
ammatillista koulutusta 60 opiskelijalle.

Oppilaitosesittely:

Kuopion konservatorio
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– oppimisen iloa, elävää musiikkia ja

tanssia, yhdessä ja yksilöll
isesti

Peilikuvat – Kuopion konservatorion
tanssikoulun “Omat tanssit 2014”

teemana “Focus” (kuva: Tanja Väisänen).
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ääosa konservatoriosta toimii vuonna
1985 valmistuneessa Kuopion Musiikki-
keskuksessa, johon ovat sijoittuneet myös

Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tans-
sin yksikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
Kuopion yksikkö ja Kuopion kaupunginorkesteri.
Samassa talossa on siis mahdollista opiskella mu-
siikkia ja tanssia varhaislapsuudesta korkeimpiin
ammattitutkintoihin saakka. Kuopion li-
säksi konservatoriolla on toimipis-
teet Juankoskella, Lapinlahdella,
Siilinjärvellä ja Suonenjoella.

Kuopion konservatorion oppi-
laat soittavat erilaisissa orkeste-
ri- ja kamarimusiikkikokoonpa-
noissa siitä lähtien, kun soittotai-
dot sen mahdollistavat. Yhteismusi-
sointi voi olla periodi- tai projektiluonteis-
ta tai useita vuosia kestävää säännöllistä ja pit-
käjänteistä työskentelyä. Kamarimusiikkiyhtyeet
esiintyvät ahkerasti oppilaitoksen konserteissa.
Oppilaitoksessa toimii useita eri-ikäisille oppi-
laille tarkoitettuja jousiorkestereita. Kaikki orkes-
terit harjoittelevat viikoittain ja esiintyvät vä-
hintään kahdesti lukuvuoden aikana. Puhaltajien
yhteismusisointi kanavoituu kolmeen konserva-

torion kanssa yhteistyössä toimivaan nuorisopu-
hallinorkesteriin.

Suurin orkesteri AmKo-Sinfonia toimii perio-
deittain. Soittajisto koostuu konservatorion 2.
asteen ja Savonia-ammattikorkeakoulun ammat-
tiopiskelijoista sekä konservatorion edistyneim-
mistä musiikin perusopetuksen oppilaista. Ko-
koonpano on klassinen sinfoniaorkesteri kaikki-

ne soitinryhmineen. Orkesterin pääka-
pellimestarina toimii Savonia-amk:n

musiikin ja tanssin yksikön lehtori
Rauno Tikkanen. Konservatorion
60-vuotisjuhlien jälkimainingeis-
sa koottiin myös nuoremmista jou-

si- ja puhallinsoittajista Nuoriso-
sinfoniaorkesteri, joka AmKo-Sinfo-

nian kanssa yhteisessä Across the Stars -
Elokuvamusiikin konsertissa 3.11.2015 pääsee
esittämään John Williamsin elokuvasävellyksiä.
Orkesteritoiminnasta ansaitsee vielä maininnan
vuosittainen yhteiskonsertti Kuopion kaupungin-
orkesterin kanssa.

P

“...Musiikin ja tanssin

perusopetusta 2500

eri-ikäiselle

oppilaalle...”

Sellokvartetti Juho Niskanen, Laura
Muona, Saara Hopia ja Atte Silander
pop-up -konsertissa Kauppakeskus
Apajassa Kuopiossa
(kuva: Anu Piispanen).



Kuopion konservatorion lukuvuoteen kuuluu
useita satoja konsertteja ja muita tapahtumia.
Oppilaskonsertit, lastenkonsertit, koululais- ja
päiväkotikonsertit, opettajakonsertit, orkesteri-
konsertit, tanssinäytökset, bändi-illat ja erilai-
set produktiot ovat tärkeä osa Kuopion ja sen
lähiseudun musiikkielämää. 2005
perustettu helmikuinen Talvikama-
ri-tapahtuma on kamarimusiikin
vuosittainen suurkatselmus, jon-
ka ohjelmistoon kuuluu viikon
aikana muun muassa elävän mu-
siikin ja tanssin yhteisesityksiä,
rytmimusiikkilinjan lauluyhtyeitä,
klassista jousikvartettiohjelmistoa
sekä lastenkonsertteja ja lapsille suunnattuja soi-
tinesittelyjä. Toukokuussa esittäytyy Kuopion kon-
servatorion ammatillisen koulutuksen rytmimu-
siikkilinja perinteisellä viiden päivän ajan kestä-
vällä Liekeissä!-festivaalilla. Lavalla nähdään tuol-
loin rytmimusiikkilinjan ammattiopiskelijoita,
joista useimmat suorittavat ammattiosaamisen
näyttöjä.
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Syksyn 2015 suurtapahtumiin lukeutuu Kuopi-
ossa kolmen vuoden välein järjestettävä Nuori
Soittaa! -tapahtuma. Kolmipäiväisen musiikkikat-
selmuksen aikana lasten ja nuorten orkesterit ja
yhtyeet musiikkioppilaitoksista ympäri Suomen
saapuvat Kuopion Musiikkikeskukseen esiinty-

mään ja nauttimaan muiden esityksistä. Ta-
pahtuman järjestävät Suomen musiik-

kioppilaitosten liitto (SML) yhteis-
työssä Kuopion konservatorion, Sa-
vonia-ammattikorkeakoulun ja Si-
belius-Akatemian kanssa. Nuori
Soittaa! -tapahtuman konsertteihin

on vapaa pääsy.

Savonia-amk:n musiikin ja tanssin
yksikön lehtori Rauno Tikkanen
johtaa AmKo-Sinfoniaa (kuva:
Jenny Markkula).

“...Lukuvuoteenkuuluu useita satojakonsertteja ja muita
tapahtumia.”
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Sellisti ja sellopedagogi Hannu Kiiski
kertoo tarinansa SJO-lehden lukijoille.
Vuorovaikutuspäivillä Kuopiossa hän
esiintyy 30.1.2016 lauantai-illan konser-
tissa pianisti Risto Laurialan kanssa.

apsuuteni Virroilla, pohjoishämäläi-
sessä korpitaajamassa, oli aivan ta-
vanomainen, onnellinen lapsuus il-

man soittotunteja. Musiikilliset koke-
mukset rajoittuivat lähinnä hengel-
listen laulujen polytonaalisiin tul-
kintoihin sisarusten kanssa isän pi-
tämän yhteisen iltahartauden jäl-
keen.

Ilmeisesti sisälläni oli kuiten-
kin jonkinlainen syntymässä saa-
tu pieni kipinä musiikkiin, koska
Heimo Haiton koulukonserttivie-
railu joskus 1963 tai 1964 oli mi-
nulle täysin käänteentekevä ja lu-
moava kokemus. Muistan vieläkin,
kun hän soitti Bachin d-molliparti-
taa. Jotain tapahtui sisimmässä-
ni. Kun tulin koulusta kotiin, otin
seinällämme jo kauan roikkuneen
viulun ja aloin suuren taiteelli-
sen tunteen vallassa soittaa
Bachin Chaconnea sillä seurauk-
sella, että erään E-kielellä ta-
pahtuvan työntöjousihuipen-
nuksen jälkeen olohuoneemme
kattolampun kuupat putosivat
lattialle ja särkyivät palasiksi.
Se olikin sitten ensimmäinen ja
viimeinen kertani viulistina. Siitä
koululaiskonsertista vielä sen ver-
ran, että pääsymaksuksi jokaisen
oppilaan piti tuoda 20 penniä. Sa-
noisin, että panos-tuottosuhde oli
merkittävä. Yhtä lailla taikurin vie-
railu, joka maksoi saman verran, jäi
loppuelämäksi mieleeni. Siinä oli sa-
manlaista magiikkaa kuin Heimo Hai-
ton soitossa. Koululaiskonsertit ei-
vät ehkä ole niitä halutuimpia kon-
serttimuotoja muusikoiden piirissä,
mutta nyt ymmärrän niiden arvon. Muusikon osa-
nahan on usein jäädä tietämättömäksi oman soit-
tonsa merkityksestä. Harmittaa, ettei minulla kos-

MY STORY

L

kaan ollut tilaisuutta kertoa Haitolle ja Solmu
Mäkelälle, mitä olin kokenut.

Kahdeksanvuotiaana sain käsiini kansakoulun
varaston nurkassa murjottavan puolisellon, jota
aloin tapailla. Se oli rakkautta ensi hetkestä al-
kaen. Tiesin välittömästi, että tässä se on, kump-

panini loppuelämäkseni. Vaimon valin-
nan suhteen en aluksi ollut läheskään
yhtä varma.

Sain jo puolen vuoden jälkeen hy-
vän opettajan, Aarno Niemisen,
Tampereelta. Hän oli Tampereen kau-
punginorkesterin soolosellisti ja
esiintyvä sellotaiteilija. Nieminen oli
ystävällinen mutta vaativa opetta-
ja, jonka kannustavaa pedagogista
otetta vasta vanhempana osasin täy-
sin arvostaa. Intoni sellonsoittoon
ja harjoitteluun lisääntyi ja selätti
jossain vaiheessa jopa jääkiekon.
Koska soittotuntimatka oli pitkä
eikä etydien soittaminen aina
niin mieluista ollut, oli vanhem-
pieni tuki ja kannustus ratkai-
sevan tärkeätä. Olen siitä
heille kiitollinen.

Vaikka aloitin nykymitta-
puun mukaan melko myö-
hään, en usko menettäneeni
mitään. Edistyin aika nope-
asti. Aikaa harjoitteluun oli,
ja häiriötekijöiden olematon
määrä verrattuna tämänhet-
kiseen elämänmenoon tuntuu
nyt luksukselta. Harrastukset
– kalastus, Lapinmatkat, hiih-
to ja jääkiekko – tapahtuivat

ulkoilmassa ja antoivat pohjaa aikuisiän keino-
varoille selvitä muusikkona ”hengissä ja sielun
voimissa”.



Mainittakoon sellainenkin seikka, että ensim-
mäisestä sello-opettajastani Virroilla tuli muuta-
man vuoden päästä ensimmäinen sello-oppilaa-
ni. Se saattaa olla ainoa tapaus Suomessa.

Syksyllä 1971 siirryin Sibelius-Akatemian nuo-
riso-osastolle Erkki Raution oppilaaksi. Siitä al-
koi viiden vuoden junamatkailu. Lähdin lauan-
taiaamuna klo 8 ”lättähatulla” kohti Haapamä-
keä ja sieltä jatkoin pikajunalla Tampereen kaut-
ta Helsinkiin, missä olin klo 15. Kahden tunnin
mittaisen, intensiivisen sellotunnin jälkeen läh-
din kuuden junalla takaisin ja kotona olin klo
23.30. Joskus myöhemmin, kun työssäni väänsin
oppilaan kanssa siitä, että jaksaisiko hän vaivau-
tua tulemaan keskustasta Pitäjänmäen P-talolle
tunnille, kerroin tästä omasta soittotuntimatkas-
tani.

Helsingin reissut sekä Raution loistava ja in-
nostava opetus avarsivat maailmaani niin paljon,
ettei pitkäkään matka tuntunut rasittavalta. Sii-
hen saattoi osaltaan vaikuttaa myös se, että ta-
pailin tamperelaista tyttöystävää tulomatkalla
rautatieasemalla. Virtain bussin lähtöön oli noin
25 minuuttia, joten kovin syvällisiin keskuste-
luihin ei ylletty. Motivaationi soittotuntimatkoille
pysyi joka tapauksessa korkeana. Harjoittelumää-
räni lisääntyi entisestään. Meillä ei siinäkään vai-
heessa ollut kotona televisiota, mistä olen oike-
astaan aika kiitollinen. Iltaisinkin tuli soitettua.
Ainoa haitta televisiottomuudesta oli se, että en
pystynyt koulun välitunneilla osallistumaan kes-
kusteluihin Peyton Placen tai Ironsiden edellisil-
taisista käänteistä.

Viimeisenä lukiovuotenani siirryin Arto Norak-
sen oppilaaksi. Silloin alkoi tietoinen sellokou-
lun opiskelu. Noras oli opiskellut Pariisissa Paul
Tortelierin oppilaana. Tortelier puolestaan oli ol-
lut Louis Feuillardin oppilas. Myös Pablo Casal-
silta hän oli saanut paljon vaikutteita. Näiden
pohjalta hän oli jalostanut ranskalaista sellokou-
lua lisäten siihen omia, uusia ja ennakkoluulot-
tomia piirteitä. Näistä esimerkkinä voisi mainita
kohtisuoran, pianistisen ja perkussiivisen vasem-
man käden, viulumaisen ja vivahderikkaan jousi-
otteen sekä vaakasuoremman, siis viulumaisem-
man, sellon asennon. Sitä varten hän kehitti ns.
käyrän stakkelin. Sen etuna oli loisteliaampi sointi
verrattuna pystympään sellon asentoon.

Tortelier oli fanaattinen ja tinkimätön opetta-
ja, ja varmaankin paljon hänen periaatteitaan tuli
Arton mukana Sibelius-Akatemiaan. Sekä Rautio
että Noras olivat olleet Yrjö Selinin oppilaina. He

muistelivat lämmöllä isähahmoaan, joskin hei-
dän molempien kohdalla oli tullut välttämättö-
mäksi päästä näkemään, mitä keskieurooppalai-
nen sellokoulu tarjosi. Enrico Mainardin vaiku-
tus Rautioon oli ollut huomattava, ja nyt Arton
luokassa vannottiin Tortelierin nimeen. André Na-
varran opit puolestaan tulivat Seppo Kimasen
myötä Suomeen, mutta on sääli, ettei niitä saatu
juurikaan hyödynnettyä Sibelius-Akatemiassa.

Arto asetti riman oman soittonsa myötä ää-
rimmäisen korkealle. Joillekin meistä se sopi hy-
vin, joillekin huonommin. Molemmat professori-
ni ovat antaneet hienon esimerkin korkeimmasta
mahdollisesta työetiikasta ja nöyryydestä taiteen
suuruuden edessä. Tinkimättömyys oman taiteen-
tekemisen laadun suhteen ei missään vaiheessa
peittänyt alleen heidän inhimillistä lämpöään.

Aloitin tuntiopettajana Sibelius-Akatemiassa
vuoden 1977 alussa. Marja Noras lopetti tunti-
opetuksen ja keskittyi työhönsä HKO:n sellistinä
ja perheenäitinä. Pääsin koeajalle, ja yhtäkkiä
minulla oli pieni luokallinen oppilaita, joista suu-
rin osa oli minua vanhempia tai entisiä luokka-
tovereitani. Siinä tilanteessa työkalupakki oli vielä
aika kevyt, ja opettaminen oli vaistonvaraista.
Täytyi luottaa aidon vuorovaikutuksen voimaan
ja kaikkeen siihen, mitä oli omilta opettajiltaan
saanut. Näin jälkeenpäin tietysti hirvittää, kuin-
ka suuren vastuun kantajaksi on niin nuorena
joutunut. Onhan siinä aina oppilaan koko tule-
vaisuus pelissä.

Olen alusta asti tajunnut, että motivaation li-
sääminen ja sen ylläpitäminen on yksi tärkeim-
mistä tehtävistäni opettajana. Ellei sitä ole, par-
haimmistakaan harjoitteista ei ole hyötyä. Aika
varhaisessa vaiheessa aloin miettiä keinoja op-
pilaiden motivoimiseen. 1980-luvulla aloitin sel-
loryhmän käytön osana opetusta. Muusikon suu-
rin tarvehan on soittaa yhdessä. 1990-luvun alus-
sa luokalleni oli sattunut joukko poikkeukselli-
sen ”hyviä tyyppejä”, joiden kanssa aloimme soit-
taa ns. crossoveria. Periaatteena oli, että osaa-
mista pitää ensin olla, sitten voi pitää hauskaa.
Hassuttelu, uskallus heittäytyä ja olla sen taka-
na kuulijoiden edessä auttaa samaan myös ns.
klassisen ohjelmiston kanssa.

Pikkuhiljaa tästä kaikesta kehkeytyi Total Cel-
lo Ensemble. Osa porukasta perusti Apocalyptican.
Fortumin näkökannalta jälkimmäinen on varmas-
ti ollut mieluisampi.

Toinen tärkeäksi ja motivoivaksi osoittautu-
nut asia on ollut luokkakonsertit ja muut julkiset
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esiintymiset. Meillä on vähintään kuusi julkista
konserttia lukuvuoden aikana. Niissä on aina jury,
ja ne videoidaan. Yritän järjestää oppilailleni mah-
dollisimman todentuntuisen, jopa todellisuutta
vaativamman esiintymistilanteen, josta he saa-
vat välittömästi suullisen palautteen parilta kol-
legaltani. Sen jälkeen he saavat videon, jonka he
katsovat päivän parin jälkeen, toisin sanoen ai-
kaisintaan silloin kun he voivat katsoa sen ikään
kuin ulkopuolisina kuulijoina.

Tähän esiintymisvalmennukseen kuuluu myös
systemaattinen etydien ja asteikkojen soitto. Kuu-
desta konsertista kaksi on ns. tekniikkatutkinto-
ja, joissa opiskelijat esittävät (myös jurylle ja vi-
deolle) yhden Popperin etydin, yhden neljän ok-
taavin asteikon, kolmisointuketjun ja pariääni-
asteikot. Lisäksi tulee bel canto -kappale ja vir-
tuoosikappale. Suurin yllätys itselleni on ollut se,
kuinka valmiita ja halukkaita opiskelijat ovat tuo-
hon rääkkiin. He varmastikin huomaavat se tuot-
taman tuloksen ja ovat siksi motivoituneita.

Omaa motivaatiotani tuohon kaikkeen ylläpi-
tää se havainto, että runsas ”koeponnistusten”
määrä on auttanut oppilaitani pärjäämään orkes-
terien koesoitoissa. Eihän menestys noissa kaik-
kein tiukimmissa paikoissa ole musikaalisuudes-
ta kiinni, vaan siitä, että kädet ja soittotekniik-
ka toimivat suuren paineen alla.

Olen huomannut, että oppilaalta voi vaatia pal-
jonkin, jos hän on varma, että hänestä välite-
tään ja häntä kannustetaan. Tätä olen yrittänyt
toteuttaa työssäni, jossa oma persoonallisuute-
ni on kuitenkin työvälineistä tärkein. Ongelma
on lähinnä siinä, että en useinkaan tapahtuma-
hetkellä tiedä, mitä tein väärin tai missä tilan-
teessa löysin juuri oikeat sanat. Siis mikä oikein
valittu sana tai teko sytytti kipinän roihuun jon-
kun oppilaan sisimmässä silloin 25 vuotta sit-
ten, tai mikä puolihuolimaton kommentti tai ele-
kielen viesti sammutti kipinän. Niitä tulee vas-
taan vielä vuosikymmenien takaa.

Noin 120:n Sibelius-Akatemian oppilaan ja noin
600:n arvioidun tutkinnon jälkeenkin tunnen ole-
vani lähtöruudussa, koska jokaisen oppilaan kans-
sa on aloitettava alusta ja koska jokainen tutkin-
to ja konsertti on ainutkertainen tapahtuma, joka
ei koskaan toistu.

Kuitenkin ja juuri siksi jaksan vielä innostua
työstäni ja uskon, että minua vielä rinnallakulki-
jana tarvitaan.

Hannu Kiiski
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SJO:n
Vuorovaikutuspäivät

30.-31.1.2016
Kuopion konservatorio, kamarimusiikkisali

Lauantai 30.1.2016

9.00–10.00 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit

10.00–12.00 Kontrabasson mestarikurssi / ohjaajana Juho Martikainen

12.00 Lounas

13.00–14.30 Annika Knuuttila ja Mirja Kuikka:
Yksilöllisyys ja erilaisuus – yksilöllistettyä soitonopetusta (*

14.30 Kahvi

15.00–16.30 Feldenkrais-luento / Merit Palas & Marie Körkkö

17.00–17.30 Vuosikokous

19.00–20.00 Konsertti / Hannu Kiiski, sello ja Risto Lauriala, piano

20.30 Illallinen (omakustanteinen), paikka avoin

Sunnuntai 31.1.2016

10.00–11.15 Tapio Myöhänen: Muistoja musiikkimatkan varrelta

11.15–12.00 Pilates / ohjaajana Heidi M. Mantere

12.00 Päätöskahvit

13.00–13.45 Kuopion konservatorion lasten ja nuorten konsertti

13.45 Lounas (omakustanteinen), paikka avoin

*) Erilainen yksilö
Musiikkiterapeutti ja muskariopettaja Annukka Knuuttila ja Suzuki-sellonsoitonopettaja Mirja Kuikka

kertovat opetuksen yksilöllistämisestä Kuopion Konservatoriossa opetussuunnitelmatasolta
käytännön esimerkkeihin. Erilaiset vammat ja oppimishäiriöt eivät välttämättä estä soiton- tai

laulunopiskelua. Mitä, miksi ja miten opetat erilaista oppilasta?
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Osallistumismaksut

Jäsenet
80 e / koko viikonloppu tai 50 e / 1 päivä,
sisältää lounaan lauantaina ja kahvit la-su

Opiskelijat
10 e / päivä, ei sisällä aterioita tai kahveja

Eläkeläiset
ei osallistumismaksua, ruokailut 20 e

Maksu suoritetaan
tilille Nordea FI83 1023 3000 2404 52

15.1.2016 mennessä

Huom! Viestikenttään nimi ja sähköpostiosoite / vuorovaikutuspäivät

Majoitus

Hotellivaraus: Hotelli Cumulus Kuopio, Puijonkatu 32, p. 017 617 711

1hh 64e / yö
2hh 80e / yö

Varaustunnus: SJO-päivät
Tarjous voimassa 8.1.2016 asti

TERVETULOA VUOROVAIKUTTAMAAN!

Vuosikokouskutsu
Suomen jousisoitinopettajat ry

Lauantaina 30.1.2016 klo 17.00
Kuopion konservatorio, kamarimusiikkisali
Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio

Käsiteltävät asiat:
Yhdistyksen sääntöjen §11 mukaiset asiat



Terhi Mali haastattelee alttoviulisti Ta-
pio Myöhästä SJO:n Vuorovaikutuspäivi-
en 31.1.2016 esitelmään liittyen.

TMa: Miten ja miksi päädyit opettamaan?
TMy: Alunperin Kuopion orkesterin vakanssiin

kuului opettaminen (viisi oppilasta) ja tuntui sil-
tä, että opettaminen sopii minulle. Työskentelin

Lähikuvassa
Tapio Myöhänen

kuitenkin ammattiorkesterissa 10 vuotta, jonka
aikana ajatus opettamisen mielekkyydestä vah-
vistui. Ja kyllä ison sysäyksen antoi Tatjana Po-
gozevan tulo Suomeen ja hänen didaktiikkaope-
tuksensa, jolla oli ratkaiseva merkitys.

Mitkä seikat ovat muuttuneet viulunsoiton-
opetuksessa?

Instrumentit ovat laadullisesti parantuneet ja
oikean kokoisten soittimien saanti on nykyään
arkipäivää. Toin itsekin aikoinaan Venäjältä kas-
silla pikkuviuluja, kun ei niitä vielä täältä saa-

Samaan selfieen mahtuivat
Terhi Mali ja Tapio Myöhänen.
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nut. Ja opetusmateriaalien saatavuus on paran-
tanut ja monipuolistunut, ja se on hienoa.

Nykyään kiinnitetään opetuksessa paljon huo-
miota myös oikeaan ergonomiaan, jolloin soitta-
misesta tulevat vaivat ovat vähentyneet ja soit-
toasennot ovat parantuneet, joka on taas hel-
pottanut soittamisesta. Lisäksi tyylitietoisuus on
herännyt, siitä on sekä tietoa että taitoa.

Missä vaiheessa alttoviulu tuli mukaan?
Kuopion orkesterissa puuttui alttoviulis-

teja, ja sieltä houkuteltiin alttoviuluun
lupauksella maksaa matkakustan-
nuksia. Ei niitä kyllä koskaan mak-
settu, mutta alttoviulua aloin
opiskella Tampereella Aarno
Salmelan johdolla. Myöhem-
min jatkoin opintoja vielä
Oulusta käsin ollessani siel-
lä Oulun kaupunginorkeste-
rin äänenjohtajana.

Kyllä alttoviulusta tuli sitä
myötä pääsoittimeni.

Mitä olet pitänyt tärkei-
nä asioina omassa opet-
tajuudessasi?

Kannustaminen, joka on to-
dellista, eli tartutaan soitossa
hyvin oleviin asioihin ja samalla
asetetaan selkeitä tavoitteita, mitä vielä
on opittavana. Kannustaminen ei koskaan saa
olla valheellista. Ja tavoitteita ovat olleet sekä
kurssitutkinnot että konsertit. Olen yrittänyt olla
sopivassa suhteessa sekä vaativa että kannusta-
va. Ja kyllä huumori on monessa tilanteessa pai-
kallaan.

Olet viettänyt monia kesiä leirillä opetta-
en?

Leirikesät alkoivat Oulussa ollessani, kun ka-
pellimestari Pentti Sistonen oli innostunut pe-
rustamaan kesäleiriä Suomeen. Ensimmäinen hä-
nen ja Heikki Sarvelan yhdessä perustama leiri
oli Limingan musiikkileiri. Siellä minäkin sitten
opetin 20 vuotta, lisäksi tulivat Riistavesi, Naan-
tali ja monet muut leirit ympäri Suomea. En ole
tarkkaan laskenut, mutta kyllä niitä leirejä on tul-
lut varmaan noin 90 vuosien varrella koluttua ja
vieläkin olen ollut Lapinlahden leirillä mukana
opettamassa.

On ollut kovin antoisaa tutustua uusiin oppi-

laisiin ja kollegoihin ympäri Suomea. Rikkaus on
ollut myös tutustua kesäisin muiden instrument-
tien opettajiin, ja kuulla heidänkin kokemuksi-
aan soittamisesta ja opettamisesta. Ja kyllä maa-
ilmaa on parannettu Suomen pitkinä kesäöinä.

Yhäkin haluat käydä Sjo:n päivillä, vaikka
varsinainen työurasi on ohi. Mitä päivät
ovat sinulle antaneet?

On se aina antoisaa. Saa uusia tuulia maail-
malta, aina joku keksii jotain uutta ja mie-

lenkiintoista opetuksenkin saralla. Ja
lisäksi tietysti kollegoiden tapaa-
minen ja ajatusten vaihtaminen
heidän kanssaan, ei siihen voi
kyllästyä.

Miten saat eläkepäivät
kulumaan?

Pienen opetuksen lisäk-
si olen paneutunut senio-
riorkestereiden vetämiseen.
Tämä on lähtenyt hyvin
käyntiin Kuopion seudulla
ja on ollut hauskaa seurata

innostuneiden ihmisten mu-
sisointia vuosikymmenienkin

taukojen jälkeen. Ja onhan se
todistettu ihan tieteellisestikin,

miten hyödyllistä musiikin harras-
taminen on aivoille.

Lisäksi juoksen lastenlasten esiintymis-
ten perässä ja ilolla seuraan heidän kehitys-

tään. Kesällä sitten nautitaan mökkielämästä Lau-
kaassa.

Loppuun vielä 10 pikakysymystä:
Kreutzer vai Mazas? –Kreutzer
Viulu vai alttoviulu? –Alttoviulu
Viini vai olut? –Viini
Jousikäsi vai viulukäsi? –Jousikäsi
Soolo vai orkesteri? –Orkesteri
Kalakukko vai muikku? –Kalakukko
Rannevibrato vai kokokädenvibrato?
–Rannevibrato
Barokki vai romantiikka? –Romantiikka
Kuopion viulukilpailu vai Sibelius-kilpailu?
–Molemmat
Canasta vai Shanghai? –Shanghai

Haastattelijana Terhi Mali,
Länsi-Helsingin musiikkiopiston viulunsoiton lehtori
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Heidi Mantere haastattelee kontrabasisti
Juho Martikaista SJO:n Vuorovaikutus-
päivien 30.1.2016 kontrabasson mesta-
rikurssiin liittyen.

HM: Miksi Opetat?
JM: Hyvä kysymys, johon piti miettiä vastaus-

ta aika pitkään... Ajatus opettamisesta on ollut
vahvasti läsnä mielessäni jo ammattiopiskelui-
deni alkuvaiheessa – muistan kun Jussi Javas
Sibelius-Akatemiassa tuli opettajakseni, ilmoitin
haluavani häneltä myös ohjausta opettamisessa.
Aloitinkin samoihin aikoihin tuntiopettajana Hy-
vinkään musiikkiopistossa ja Jussi kävi sitten

Valokeilassa
Juho Martikainen

kuuntelemassa opetustani. Sain aika suoraa pa-
lautetta. Mutta miksi, en voi sanoa muuta kuin
että se vain tuntuu oikealta.

Oletko löytämässä oman tiesi bassonsoi-
ton pedagogiikassa?

Tällä hetkellä tuntuu vahvasti siltä. Näin on
tosin ollut aiemminkin ja sitten ajan kuluttua on
huomannut että joku asia ei olekaan niin kuin on
ajatellut, jolloin on aiheellista korjata kurssia.
Toisaalta tietyt perusasiat ovat olleet läsnä ope-
tuksessani niin pitkään kuin muistan ja kumpua-
vat luonnollisesti siitä, mitä itse pidän soittami-
sessa ja muusikkoudessa tärkeänä.

Juho Martikainen
(kuva: Toni Rasinkangas).
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uho Martikainen aloitti kontrabasson soi-
ton 1983 Lapinlahdella serkkunsa Ossi Mar-
tikaisen ohjauksella. Tärkeässä roolissa oli

myös Lapinlahden musiikkiyhdistys ja sen silloinen
vetäjä Raimo Korpela. Opinnot jatkuivat Kuopion
konservatoriossa Jarmo Hiekkalan, Arto Viljakai-
sen ja Kari Räsäsen johdolla, viimeksi mainittu
opettaja-oppilas -suhde kesti pisimpään ja Räsä-
sen rooli oli merkittävä myös siinä, että Martikai-
nen haki ja pääsi Sibelius-Akatemiaan Jussi Javak-
sen kontrabassoluokalle.

Diplomin Martikainen soitti vuonna 2002 erin-
omaisin arvosanoin. Diplomin jälkeen Martikainen
on täydentänyt opintojaan maailman merkittävim-
pien kontrabassotaiteilijoiden johdolla yksityisesti
ja mestarikursseilla.

Pedagogisen toiminnan Martikainen aloitti vuon-
na 1994 ja on toiminut tuntiopettajana Kuopion ja
Helsingin konservatorioissa, Oulunkylän pop-jazz
konservatoriossa, Hyvinkään musiikkiopistossa, Kuo-
pion ja Helsingin ammattikorkeakouluissa ja Sibe-
lius-akatemiassa. Monia Martikaisen ohjaamia op-
pilaita toimii Suomen ammattiorkestereiden Kont-
rabasso-sektioissa ja pedagogisissa tehtävissä.

Martikainen on toiminut vuodesta 1994 freelan-
cer-kontrabasistina ja soittanut Helsingin, Turun,
Lahden ja Porin kaupunginorkestereissa, Tapiola Sin-
fonietassa ja Radion sinfoniaorkesterissa. Näissä

Millä motivoit oppilasta harjoittelemaan?
Yksinkertaisuudessaan siten, että ensin ase-

tetaan tavoite ja sen jälkeen etsitään keinot sen
saavuttamiseksi.

Yleensä harjoitusmotivaation puute johtuu
yksinkertaisuudessaan siitä, että oppilas ei tiedä
mitä ja ennen kaikkea miten pitäisi harjoitella.

Miten suurena pidät oman esimerkin vai-
kutusta opettajana, muusikkona ja ihmi-
senä?

Erittäin tärkeä ja laaja aihe! Esimerkin vaiku-
tus on varmasti suuri ja tämä pitäisi opettajan
aina muistaa. Yritän kannustaa oppilaitani tu-
tustumaan taiteisiin ja kirjallisuuteen laajemmin-
kin, itsensä sivistäminen ja elämänmittaisen op-
pimisen kaaren sisäistäminen on hyödyksi muil-
lakin elämänalueilla kuin soitossa.

Toisaalta myös oman epätäydellisyyden näyt-
täminen ja omien soittajanurallaan kohtaamien
haasteiden kertominen voi auttaa oppilasta hy-
väksymään omat ongelmansa. On oltava rehelli-
sesti läsnä. Sitä haen ja toivon siinä onnistuva-
ni.

Mikä mielestäsi on kesäleirien merkitys?
Se on erittäin suuri! Jos kesä vietetään koko-

naan lomaillen ja vasta syksyllä palataan oman
opettajan luo, menee syyslukukausi pitkälti sii-
hen, että yritetään saavuttaa se taso mihin ke-
väällä jäätiin. Itselleni leirit olivat valtavan tär-
keitä ja hyödyllisiä sekä oppimisen että sosiaa-
listen suhteiden kannalta. Välillä oppilaita on
vaikea motivoida lähtemään leireille ja kursseil-
le, mutta usein ne jotka kerran menevät, mene-
vät toistekin.

tehtävissä Martikainen on osallistunut lukuisille kier-
tueille mm. Japaniin, Yhdysvaltoihin, Englantiin,
Brasiliaan, Argentiinaan,Saksaan, Ranskaan, Itäval-
taan, Venäjälle ja Pohjoismaihin. Radion sinfonia-
orkesterissa, Helsingin kaupunginorkesterissa ja
Tapiola Sinfoniettassa tehtäviin on kuulunut myös
toimiminen bassoryhmän vara-äänenjohtajana ja
äänenjohtajana (HKO ja RSO). Kamarimusiikkona
Martikainen on soittanut moninaisissa kokoonpa-
noissa ja useilla eri festivaaleilla Suomessa ja Ul-
komailla.

Kontrabasson ilmaisuvoimaisen äänen tuominen
uuden yleisön tietoisuuteen ja kuultavaksi on aina
ollut Martikaisen toimimisessa muusikkona etusi-
jalla. Tämä intohimo on vienyt Martikaisen niin tans-
sisalin lattialle hopeanväriseksi maalattuna kuin Ta-
vastian lavalle. Vuonna 2008 perustettu At The Hol-
low -trio on monessa mielessä tämän toiminnan hui-
pentuma, bändin esikoislevy What I Hold Most Dear
julkaistiin 2015 maailmanlaajuisesti Spinefarm Re-
cordsin kautta. Levyn vastaanotto on ollut varsin
suopea ja Martikaisen kontrabassonsoittoa on luon-
nehdittu mm. sanoin “Versatility of Martikainen's
contrabass is an inspired stroke of genius and pro-
ves to be the bands’ secret (and greatest) weapon”
(Mike Smith/Outburn magazine).

At The Hollow-yhtyeeseen voi käydä tutustumas-
sa sivuilla www.atthehollow.com
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Feldenkrais®-menetelmä – tietoisuutta
itsestä liikkeen avulla – on kaikille ihmi-
sen ikään tai kuntoon katsomatta tarkoi-
tettu kehollinen oppimismenetelmä. Me-
netelmä auttaa ihmistä laajentamaan
tietoisuutta itsestään ja ympäröivästä
maailmasta, kehittämään mielikuvi-
tusta, lisäämään liikkuvuutta
ja kohentamaan elämänlaa-
tua. Mahdottomasta mah-
dollinen, mahdollisesta
helppo ja helposta kaunis –
niin arki kuin juhlakin voi
olla helppoa ja kevyttä. Mene-
telmässä on kaksi työskentelyta-
paa, yksilöohjaus (Functional Integrati-
on®) ja ryhmätunnit (Awareness Through
Movement®). Yksilöohjaus pohjautuu oh-
jaajan kosketukseen, ja ryhmätunti sa-
nalliseen ohjaukseen, jota ohjattava
kuuntelee.

Feldenkrais®-menetelmä

enetelmän kehittäjä Moshe Feldenkrais
(1904–84) oli insinööri ja ydinfyysikko
sekä kamppailulajien mestari. Hän syntyi

Slavutassa, nykyisen Ukrainan alueella ja siirtyi
14-vuotiaana kävellen Palestiinaan. Hän opiskeli
matematiikkaa, ja työskenteli mm. armeijassa

karttojen tekijänä ja opettaen aseetonta
itsepuolustusta. Hän myös käänsi

artikkeleita ja kirjoja hepreak-
si, mm. Émile Couén Autosug-
gestion (1929). 26-vuotiaana
Feldenkrais lähti Pariisiin ja

suoritettuaan sähköinsinöörin
opinnot jatkoi ydinfyysikon opin-

noilla Sorbonnen yliopistossa. Fel-
denkrais toimi opintojensa ohella assistenttina
Frédéric ja Irene Joliot-Curien laboratoriossa.
Feldenkrais asui myöhemmin myös Iso-Britanni-
assa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa, kunnes palasi

kotimaahansa Israeliin.
Feldenkraisin kamppailulajiharrastus
sai jatkoa judon parissa kun hän ta-
pasi judon kehittäjän Jigoro Kanon
Pariisissa. Feldenkraisista tuli ensim-
mäinen judon mustan vyön hallitsija
Euroopassa. Kano ehdotti, että Fel-

denkrais toisi lajin Ranskaan. Fel-
denkrais näki judossa itsepuolus-
tuksen ohella myös yleisesti elä-
mänlaatua edistäviä elementte-
jä. Loukattuaan polvensa jalka-
pallopelissä Feldenkrais halusi
välttää kirurgisen operaation ja
alkoi hoitaa vammaansa itseään
tarkkailemalla huomatessaan,
että jalka oli yhtenä päivänä pa-
rempi, toisena huonompi.
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”Mahdottomasta

mahdollinen,

mahdollisesta helppo,

helposta kaunis”

– M. Feldenkrais

”Kun tiedät mitä‘teet, voit tehdämitä haluat”– M. Feldenkrais

Moshe Feldenkrais (1904–84).



Kymmenisen vuotta myö-
hemmin hän loukkasi polven-
sa uudelleen ja tämän jälkeen
kuntoutti itse itsensä niin,
että pystyi jälleen ilman kipu-
ja toimimaan normaalisti ar-
jessaan ja jatkamaan urheilu-
harrastuksiaan kivuitta koko
loppuelämänsä ajan.

Feldenkrais-menetelmä on
vähitellen muotoutunut Moshe
Feldenkraisin omien kokemuk-
sien, tutkimuksen ja laajan
tiedon pohjalta. Feldenkrais
työskenteli elämänsä aikana
lukemattomien ihmisten kans-
sa useissa eri maissa. Hän
myös kirjoitti laajalti niin
omasta menetelmästään kuin
judostakin. Feldenkrais tut-
ki mm. biologiaa, evoluu-
tioteoriaa, psykologiaa,
neurotieteitä, systeemi-
teoriaa, kielitieteitä, lää-
ketiedettä ja kybernetiik-
kaa. Kaikki hänen kiinnostuk-
sen kohteensa ovat vaikuttaneet menetelmän
muotoutumiseen. Tämän päivän neurotieteiden
tutkimukset ihmisen hermostosta ja aivotoimin-
nasta vahvistavat Feldenkraisin näkemykset ajat-
telun, tuntemisen, aistimisen ja liikkumisen yh-
teyksistä.

Ensimmäinen Feldenkrais-ohjaa-
jakoulutus käynnistyi 1960-luvulla
Israelissa 13 opiskelijan aloittees-
ta, jotka pakottivat Feldenkraisin
opettamaan heille hänen paljon pu-
hutun menetelmänsä. Yhdysvallois-
sa ensimmäinen Feldenkraisin oh-
jaama koulutus käynnistyi vuonna
1975. Feldenkrais jatkoi menetel-
män kehittämistä aina kuolemaan-
sa saakka. Nykyään koulutuksia jär-
jestetään ympäri maailmaa, ja kou-
lutuksen suorittaneita ohjaajia on
tuhansia. Feldenkrais-ohjaajakoulu-
tus on noin nelivuotinen, kansainvälinen koulu-
tus, jossa intensiivijaksojen välillä opintoja teh-
dään itsenäisesti. Menetelmän ohjausta voivat
antaa ainostaan koulutuksen suorittaneet, auk-
torisoidut ohjaajat.
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”Ei ne notkeat

vartalot vaan

notkeat aivot”

– M. Feldenkrais

Vuonna 2015 on ilmesty-
nyt kuuluisan kanadalaisen
psykiatrin ja psykoanalyyti-
kon, Norman Doidgen kirja
The Brain’s Way of Healing,
missä Doidge tuo esille Fel-
denkraisin elämää, sekä ker-
too menetelmästä neurop-
lastisuuden, aivojen muok-
kautuvuuden, näkökulmasta.
Niin ikään vuonna 2015 on
ilmestynyt ensimmäinen osa
Feldenkraisin elämäkerrasta
Mark Reesen kirjoittamana,
sekä ensimmäinen suomen-
nos Moshe Feldenkraisin
teoksista, Tietoisuutta liik-
keen avulla, alkup. Aware-
ness Through Movement,
1972 (Taideyliopiston Teat-
terikorkeakoulu 2015).

Marie Körkkö,
pianisti ja Feldenkrais-ohjaaja

Merit Palas,
viulumusiikin lehtori (Sibelius-Akatemia)

Kirjallisuutta

Moshe Feldenkraisin
kirjoja: Judo (1941),

Higher Judo
(1952), Body and
Mature Behavior (1949), Awareness
Through Movement (1972), Body
Awareness as Healing Therapy: The
Case of Nora (1977), Elusive Obvio-
us (1981), The Master Moves (1984),
Potent Self (1985).

Yehudi Menuhin Feldenkrais®-
menetelmästä: ”The exercises are so
simple and so ingenious they lead
on to others which one can invent
in the same style. It is so clever to
develop the body by making the

mind and senses aware of each side of the body
separately. It increases the subtlety of sensation
and starts a competitive cycle as each side stim-
ulates the other.”

”Elämää ilmanliikettä voi tuskinkuvitella”
– M. Feldenkrais
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Viidessäkymmenessä vuodessa ehtii ta-
pahtua paljon. 1960-luvulla tavallinen
suomalainen ei osannut edes uneksia
läppäristä, kännykästä tai internetistä -
älypuhelimesta tai sosiaalisesta medias-
ta puhumattakaan.

uomen musiikkioppilaitosverkostokin oli
vielä lapsenkengissä. Korkeatasoisen soi-
tinopetuksen saaminen ei ollut itsestään

selvää varsinkaan Pohjois-Suomessa. Myös orkes-
terisoitto oli harvojen herkkua. Monet joutuivat
hakemaan oppinsa Etelä-Suomesta aikana, jolloin
kulkuyhteydet ja matkanopeudet olivat jotain ihan
muuta kuin nykyään.

Voinee kai sanoa, että idea Limingan musiik-
kileiristä syntyi, kun musiikinopettaja Heikki Sar-
vela sai tarpeekseen siitä, että joutui jälleen ker-
ran köröttämään epäluotettavalla autonrotiskol-
la Orivedelle musiikkikursseille. Olisi helpompaa,
jos muutama pätevä opettaja matkustaisi anta-
maan kursseja pohjoiseen, vaikkapa Liminkaan.

Sarvela alkoi toteuttaa ideaansa sinnikkäästi,
ja kun Opetusministeriö ja kuntapäättäjätkin suh-
tautuivat asiaan myönteisesti, sai Limingan mu-
siikkiyhdistys ensimmäisen valtakunnallisen nuo-
rison orkesterileirin järjestettyä heinäkuussa
1967. Sen verran onnistunut kokeilu oli, että lei-
ri on päätetty järjestää uudestaan kerta toisensa
jälkeen, ensi kesänä siis jo 50. kerran.

Ensimmäistä leiriä lukuunottamatta osallistu-
jia on aina ollut yli sata, parhaina kesinä yli 250.
Pian leiristä tuli myös kansainvälinen.

Varmasti yksi syy leirin suosioon on ollut kor-
kean musiikillisen ja pedagogisen tason tavoit-
telu. Kuten Heikki Sarvela sanoi eräässä haastat-
telussa: “Taiteen tekemisessä on kaksi mahdolli-
suutta. Sille on annettava kaikkensa tai sitten
sitä ei pidä tehdä ollenkaan.” Samalla kunnian-
himolla leiriä ovat Sarvelan jälkeen johtaneet
Seppo Härkönen (1980–2003) ja Heidi Mante-
re (vuodesta 2004).

Toinen tärkeä periaate Limingan musiikkilei-
rin järjestämisessä on ollut se, että kaikilla lap-
silla ja nuorilla, varallisuudesta riippumatta, on
tasavertainen mahdollisuus osallistua opetukseen.
Oppilailta perittävät maksut on sen vuoksi pidet-
ty aina niin alhaisina kuin mahdollista, vaikka
lama-aikoina leirin järjestäminen on usein ollut
vaakalaudalla.

Limingan musiikkileirin helmi on alusta asti
ollut sinfoniaorkesteri. Leirin selkäranka on ollut
orkesterisoitto ja oman instrumentin yksityistun-
nit. Luonnollisesti suosituin instrumentti on kaut-
ta aikojen ollut viulu. Leirillä opetetaan ensisi-
jaisesti perinteistä taidemusiikkia, mutta esimer-
kiksi rytmimusiikkiin keskittyvät Arco Groove- sekä
jazzviulu-kurssit ovat saaneet vankkumattoman
kävijäkunnan. Samoin Colourstrings-menetelmä on
rantautunut Limingan kesään pysyvästi.

Onnistunut kokeilu:

S

50
Limingan musiikkileiri

x
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Orkesterisoitinten lisäksi leirillä on viimeisen
parinkymmenen vuoden aikana voinut opettaja-
tilanteesta riippuen opiskella myös esimerkiksi
harmonikan-, cembalon- ja kitaransoittoa. Pia-
nonsoitonopetus on jo peruskalustoa kurssioh-
jelmassa, ja se on erittäin suosittua.

2000-luvulla on yleistynyt sellainen trendi, että
lapset ja nuoret tulevat leirille huoltajiensa kans-
sa. Isä päätyy takomaan afrikkalaisia rumpuja ja
äiti saattaa löytää itsensä harpputunneilta sen
lisäksi, että käy muskarissa perheen pienimmän
kanssa.

Orkesterien pariviikkoinen harjoittelu huipen-
tuu päätöskonserttiin. Sinfoniaorkesteriakaan ei
ole viety sieltä, mistä aita
on matalin, vaan oh-
jelmistossa on aina
haastetta. Leirin aika-
na järjestetään lukui-
sia muita konsertteja,
joissa esiintyvät sekä
oppilaat että opettajat.

Esiintymisen harjoitteleminen ja konserttien
kuunteleminen on todettu tärkeäksi muusikoksi
kasvamisen kannalta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana leiriläisil-
le on tarjottu myös erilaisia muusikkoutta tuke-
via kursseja, kuten esiintymisvalmennusta ja koe-
soittokoulutusta. Lisäksi soittajan kehonhuolto
on alettu huomioida oheisohjelmassa. Liikunta-
ja tanssitunnit sekä jooga tai pilates auttavat
puurtamaan päivittäisillä soittotunneilla, satoi tai
paistoi.

Musiikkileirit ovat Suomessa hiukan aallonpoh-
jassa tällä hetkellä, mutta kukapa tietää mitä tu-
levaisuus tuo tullessaan. Jos musiikkioppilaitos-

ten resursseja kovasti pie-
nennetään, voihan olla
että kesäleirien merkitys
nousee taas arvoon ar-
vaamattomaan.

Teksti ja kuvat

Heidi Mantere
Diplomiviulisti ja Limingan

musiikkiviikkojen toiminnanjohtaja

Viereisellä sivulla: Limingan mu-
siikkileirin timantti on sinfonia-
orkesteri, jota juhlakesänä 2016
tulee johtamaan Mikk Murdvee.
Oikealla: Limingan musiikkileiri
tarjoaa myös African Drumming
-opetusta, johon voi osallistua
ilman aiempaa soittokokemusta.
Alla: musiikkileirillä huolletaan myös kehoa. Kesällä 2015 Pilates-
ryhmässä oli 35 osallistujaa ja ohjaajana toimi Somatic-Pilates
-koulutettu Heidi Mantere.
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Hieman viulupedagogiikkaa Lauri Toivio
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