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1. JOHDANTO

Suomen

tasavallan

presidentin

järjestämä

itsenäisyyspäivän

juhlavastanotto

Presidentinlinnassa on ollut useamman vuoden aikana television katsotuin ohjelma.
Ainutlaatuisuudessaan se edustaa sulautumaa hovimaista loistoa, valtaa ja kansallisia
tunteita. Itsenäisyyspäivän vastaanotto on enemmän kuin juhla. Se on seremonia, jota
säätelevät selvät säännöt. (Halonen 1999, 3–5.) Presidentin adjutantti Veikko Vesterinen
(1996, 113) toteaa, että tämä seremonia lienee valtakuntamme tärkein ja arvostetuin.
Musiikkiohjelma on olennainen osa tätä muodollisuudessaan loistokasta tapahtumaa.
Onnistunut musiikkiohjelman toteutus saa Suomen johdonkin unohtamaan arkipäivän
huolet. Mari Koppinen (2014) oli todistamassa tilannetta, jonka aikana ministerit
"revittelivät tanssilattialla ympyrämuodostelmassa Robbie Williamsin 'I will Entertain
You'n tahtiin. Ministerit kävivät vuorotellen sooloilemassa ringin keskellä".
Kaartin soittokunnan1 suhde suomalaiseen kulttuuriin on ollut pitkä ja kunniakas.
Soittokunta edustaa melkein 200-vuotista katkeamatonta musiikkiperinnettä. Jukka
Vuolion (2009a, 33, 37) mukaan soittokunta on "Suomen vanhin yhtäjaksoisesti
toiminut orkesteri", jonka riveissä perustamisesta asti on palvellut yli tuhat soittajaa.
Lisäksi orkesteria on johtanut 29 kapellimestaria.
Tämä tutkielma sai alkunsa pyrkimyksestä valaista juhlavastaanoton kättelymusiikin ja
tanssiaisten ohjelman suunnitteluvaiheita sekä kapellimestareiden että Tasavallan
presidentin

kanslian

näkökulmista,

kanslian

mahdollisia

musiikkitoiveita,

kapellimestareiden ja laulusolistien kappalevalintakriteereitä sekä muita tekijöitä, joiden
takia tietty teos on valikoitunut esitettäväksi.
Edellä mainittujen aihealueiden perusteella asetin seuraavan pääkysymyksen: Mitkä
tekijät ovat muuttaneet juhlavastaanottojen musiikkiohjelmaa vuosien 2006–2014
aikana? Lisäksi asetin neljä lisäkysymystä: a) Millainen on esitettävän ohjelman
laatimisvaiheiden kokonaiskuva kappalevalintakriteereineen? b) Miten eri teemat ovat
Kaartit – hallitsijoiden hankivartiostoja sotalaitoksissa. Nykyisin Kaartin soittokunta on Kaartin jääkärirykmentin
alaisuudessa toimiva edustusorkesteri, jonka työkuvaan kuuluu valtion protokollaan liittyvien musiikkitehtävien
hoitaminen. (Vuolio 2009a, 32.) Esko Juuri (2005, 285) luettelee nämä tehtävät: valtiovierailut, suurlähettiläiden
valtuuskirjojen jättämistilaisuudet sekä diplomaattipäivälliset. Juuri (ems.) lisää, että edustusorkesteri on ylimmän
johdon käytettävissä.
1

vaikuttaneet ohjelman sisältöön? c) Miten musiikkiperinne on näkynyt ohjelmassa ja
pyritäänkö ohjelmaa uudistamaan? d) Miten sovitukseen liittyvät asiat ovat muokanneet
ohjelmaa? Tutkielman tavoite on pääkysymyksen ratkaiseminen.
Tutkin ainoastaan Kaartin soittokunnan ja sen jäsenistä koostuvan Kaartin Combon
ohjelmaa muuttaneita tekijöitä vuosina 2006–2014. Keltaisessa salissa esiintyneiden
yhtyeiden toiminta jää tutkimuksen ulkopuolelle. Yhdeksän vuoden ajanjakson rajaus
muotoutui saatavilla olevan primaariaineiston pohjalta, mutta yhtä lailla työn laajuutta
mielessä pitäen. Primaariaineistona ovat teemahaastattelujen litteroidut tekstit sekä
liitteessä 6 olevat ilmoitukset musiikkiohjelmasta.
Tutkimusstrategiassa

pääkysymyksen

asettelu

ja

aineiston

keruu

rakentuvat

teoriakehyksen eli kirjallisuuskatsauksen varaan (luvut 2 ja 3). Kirjallisuuskatsauksen
näkökulma on ohjelmistollinen, koska tutkimuksen fokuksessa ovat eri vuosien
ohjelmat. Tutkimuksen tarkoitus on selittävä. Tämä ilmenee siten, että selitystä
ongelmaan etsitään syy–seuraus -suhteiden muodossa (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara
2007, 134). Pyrin siis tunnistamaan muutostekijä–seurausketjuja. Esimerkiksi millä
tavalla kapellimestarit ottavat kanslian toiveet huomioon, ja minkälaisiin päätöksiin
toiveiden huomioiminen johtaa ohjelman sisällön suunnittelussa.
Tieteenfilosofisilta suuntauksilta tutkimus edustaa empiiristä tutkimustraditiota, jossa
tiedon katsotaan perustuvan havaintoihin ja kokemukseen (emt. 127). Käytän sen takia
laadullista lähestymistapaa. Aineistonkeruumenetelminä ovat teemahaastattelu ja
havainnointi. Aineiston analyysia suoritin aineistoa teemoittelemalla. Analyysiosiossa
asetan

12

haastattelemani

henkilön

äänet

rinnakkaisiin

ja

vastakkaisiin

keskinäissuhteisiin runsain aineisto-ottein.
Keskeisiä käsitteitä ovat itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto, Kaartin soittokunta (ts.
puhallinorkesteri), Kaartin Combo -tanssiorkesteri2, kapellimestari, laulusolisti,
musiikkiohjelma

(ts.

kappalelista,

esityslista)3,

kappale

(ts.

laulu,

sävellys),

muutostekijä.

2

Kaartin soittokuntaa ja Kaartin Comboa esittelen luvussa 3.1.

Musiikkiohjelma – ylikapellimestarin tai Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestarin Tasavallan presidentin
kansliaan lähettämä kappaleluettelo (ks. liite 6). Tätä tutkielmaa varten haastattelemani kapellimestarit käyttävät
musiikkiohjelmasta myös nimityksiä 'kappalelista' sekä 'esityslista'.
3

2

Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä Kaartin soittokunta täyttää tasavuosia vuonna
2019. Kulttuurisesti merkittävänä tapahtumana juhlavastaanotto näyttää säilyttävän
suosionsa vuodesta toiseen. Juhlassa Kaartin soittokunnan työtehtävää tärkeydestään
huolimatta ei ole kuitenkaan tutkittu perusteellisesti. Julkisesti saatavilla olevissa
tietolähteissä on nimittäin huomattavia puutteita vastaanoton musiikkiohjelman
sisältöön vaikuttavista tekijöistä. Aiheesta on olemassa jonkun verran lähinnä
yleispiirteitä kuvailevia kirjoituksia, mm. Vesterinen (1996), Hirvikorpi (2006), Seppälä
(2012) sekä useampi sanomalehtiartikkeli (mm. Koppinen 2014). Tarkastelen näitä
lähteitä suhteessa muihin aineistoihin, kuten esimerkiksi Kansallisen audiovisuaalisen
instituutin kirjaston (KAVI) videotallenteisiin ja ylikapellimestarin ilmoituksiin
musiikkiohjelmasta. Kaartin pataljoonan ja soittokuntansa historian keskeisimpiä
tutkijoita ovat olleet Gripenberg (1905), jonka pohjalle Ekmanin (2006) teos perustuu.
Myös Vuolio (etenkin 2009a, 2009b) ja Maaluoto (2013a, 2013b) ovat tuoneet
merkittävän panoksensa soittokunnan historiallisen taustan ymmärtämiseksi.
Tutkielma etenee niin, että toisessa luvussa esittelen keskeistä teoreettista aineistoa: teen
lyhyen katsauksen soittokunnan historian merkkivuosiin ja tapahtumiin. Kuvailen
soittokunnan erikoisasemaa keisarikunnassa ja esiintymisiä muun muassa Helsingin
Keisarillisessa palatsissa eli nykyisessä Presidentinlinnassa. Nostan esille Kaartin
soittokunnan

muuttuneen

aseman

keisarin

henkivartiojoukosta

tasavallan

edustussoittokunnaksi.
Esittelen kolmannessa luvussa olemassa olevien lähteiden valossa Kaartin soittokuntaa
itsenäisyyspäivän

vastaanotoilla

vuosina

2006–2014.

Kerron

soittokunnan

kokoonpanoista juhlassa, musiikkiohjelman laadinta- ja toteutusvaiheista sekä teen
lyhyen katsauksen tutkimuksen kohteena olevien vuosien musiikkiohjelmien sisältöihin.
Tutkimuksen metodologiaa käsittelevä neljäs luku esittelee tarkemmin aineiston
hankinta- ja analyysimenetelmät sekä empiirisen osan analyysiksi valikoituneet
analyysirungon teemat, joita raportoin viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä
luvussa. Kahdeksannessa luvussa sidon langat yhteen tiivistämällä aineiston keskeisen
annin tuloksiksi. Tutkielma päättyy johtopäätöksiin ja pohdintalukuun.

3

2. KAARTIN SOITTOKUNTA HALLITSIJOIDEN
PALVELUKSESSA

Esittelen tässä luvussa tutkimusalueen teoreettiseksi lähtökohdaksi Kaartin soittokunnan
olennaisimpia historiallisia vaiheita ankkuroidakseni tutkittavan ilmiön sotilasmusiikin4
tutkimuksen problematiikkaan. Historiallisten vaiheiden kautta myös esittelen Kaartin
soittokuntaa käsittelevää keskeistä kirjallisuutta tutkielman ongelmakokonaisuuden
hahmottamiseksi. Pyrkimyksenäni on osoittaa, että soittokunnan nykyinen toiminta,
asema sekä ohjelmistoa ja sen sisältöä koskevat seikat ovat yhteydessä menneisyydestä
periytyneisiin perinteisiin ja toimintamalleihin. Historiallisesta taustasta esille nousevat
osatekijät,

jotka

ovat

muuttaneet

ohjelmistoa

aikaisempina

vuosina,

ovat

todennäköisesti ajankohtaisia myös nykypäivänä.
Soittokunnan toiminta alkoi Parolassa vuonna 1819, kun Helsingin Opetuspataljoonan
yhteyteen

muodostettiin

Helsingin

opetuspataljoonan

soittokunta

tulevan

sijaintipaikkansa mukaisesti. Historiansa aikana soittokunnalle on kertynyt monta eri
nimeä. Ne ovat muuttuneet pataljoonan nimenvaihdosten yhteydessä5 (Vuolio 2009b).
Keisari Aleksanteri I kiinnitti huomionsa Parolan kentällä pidetyn lippuparaatin aikana
rykmenttien joukkojen välttävään marssimiseen ja soiton vaatimattomaan voimaan.
Katselmuksessa soittokunta ei osannut soittaa Venäjän armeijan kunniamarsseja oikein.
Tästä seurasi, että soittokunnalle määrättiin saman vuoden lopulla kapellimestariksi
Josef Tvarjanski, jonka tehtävänä oli niin ikään Suomen sotilasmusiikin organisoiminen
uudelleen. (Talvio 1980, 11; Vuolio 1987; Vuolio 2003, 30; Ekman 2006, 349.)
Kapellimestarin

johdolla

soittokunnasta

tuli

nopeasti

Suomen

ensimmäinen

ammattiorkesteri (Vuolio 1996, 96).

Sotilasmusiikki – sotilaiden esittämää musiikkia, joka sisältää melkein kaikki musiikin lajit, muodot ja esitystavat
(Vuolio 1987, 778). Musiikkitieteen professori Eero Tarasti (2013, 286; 2003, 251) tarkastelee sotilasmusiikkia
lajina, jolla on tietty sosiaalinen tehtävä; toisin sanoin sotilasmusiikki on funktiomusiikkia. Kari Laitinen (1997, 44)
arvioi sotilasmusiikkia instituutioksi: sotilasmusiikki ei ole mikään tietty musiikin laji, vaan instituutio, joka kattaa
lähes kaikki musiikin lajit. Historiassa sotilasmusiikki on alun perin tunnettu käsitteenä signaalimusiikki (Vuolio
1987, 778). Taisteluissa [– –] signaalit ovat olleet ainoa tapa välittää käskyjä ja viestejä sotajoukoille (Laitinen 1995,
7).
4

5

Ks. Liite 4: Soittokunnan nimet 1819–2016.

4

Se muutti vuonna 1824 Helsingissä sijaitsevaan uuteen rakennukseen – Kaartin
kasarmille, josta muodostui kotipaikka 136 vuodeksi. Syksyyn 1905 saakka
katkeamattoman toiminnan ylläpito oli turvattu valtion varoilla. (Coll 798.7; Vuolio
1996, 104.)
Seurapiiritanssiaisissa ennen vuotta 1825 soittivat von Frenckellin (1943, 334) mukaan
pääsääntöisesti venäläiset soittokunnat. Helsingin Opetuspataljoonan soittokunnan
saapuminen toi uutta ajanmukaista ohjelmistoa seurapiirielämään (Vuolio 1999, 16).
Vuolio (2004a, 63) olettaa, että 1820-luvulla suosittu marssimusiikin6 säveltäjä ja
sovittaja oli keisarillisen Kaartin Armeijakunnan ylikapellimestari Anton Dörfelt, jonka
marsseja soitettiin myös Preussin armeijassa. Kaartin soittokunnan 1820-luvulta oleva
partituuri (MS.MUS.175.1) tukee Vuolion näkemystä.
Komennuskieleksi tuli ruotsin asemesta venäjä toukokuussa 1829 (Den finska militären
1902, 39). Katselmuksessa 27.7.1829 lähellä Pietaria sijaitsevassa Krasnoje Selossa
keisari Nikolai I kohotti erityisen suosionsa merkiksi pataljoonan ja sen soittokunnan7
nuoren kaartin arvoon lausumalla: "Tämä on minun kaartini" (Ekman 2006, 54).
Ylennys johti siihen, että pataljoonasta tuli keisarillisen henkivartioston 2. divisioonan
4. prikaatin Suomen tarkk'ampujapataljoona. Niinpä kaarti ja sen soittokunta liitettiin
ainoana

suomalaisena

joukko-osastona

venäläiseen

sotaväkijärjestelmän

parhaimmistoon. Ylennyksen yhteydessä pataljoona sai kunniamarssin ja lipun. Tästä
merkittävästä vuodesta eteenpäin on alkanut soittokunnan tunnettuus Kaartin
soittokuntana.

Viralliseksi

nimeksi

määrättiin

Henkivartion

Suomen

tarkk’ampujapataljoonan soittokunta. (Vuolio 1991, 132–133; Vuolio 2009a, 32–33;
Backström 1996, 29, 37.)
Pataljoona ja sen soittokunta komennettiin vuoden 1829 jälkeen melkein joka kesä
harjoittelemaan muiden keisarikunnan kaartijoukkojen kanssa Krasnoje Selon leiriin.
Leirissä sotataitojen hankkimisen lisäksi Venäjän armeijan eliittijoukot toimivat keisarin
henkivartion edustusarmeijakuntana ja näyttivät osaamistaan hallitsijan lisäksi hänen

Sotilasmarssit – marssisävellyksiä, jotka on laadittu nimenomaan niiden käyttötarkoitusta varten. Iskevällä
rytmillään ja selvätajuisella sekä miehekkäällä melodiikallaan ne ovat omiaan luomaan ja ylläpitämään reipasta ja
rohkeaa mielialaa sotilaissa. (Kuikka 1976, 650.)
6

7

Heinäkuussa 1829 soittokunnassa oli 30 henkilöä: 20 musikanttia (musikant), 9 torvensoittajaa (hornist) ja 1
bataljoonan rumpali (bataillons trumslagare) (Musikkassans räkneskap 1829–1850).

5

perheelleen, pietarilaiselle ylimystölle, ulkomaalaisille hallitsijoille ja valtiomiehille.
(Mannerheim 1951, 23; Ekman 2006, 147.) Soittokunta viihdytti keisaria ja hänen
perhepiiriään niin ikään yksityisesiintymisillä. Näin esimerkiksi vuonna 1854 Peterhofin
palatsissa keisarillinen perhe ilmaisi suosionsa erityisesti Maamme-laululle ja muille
Paciuksen sävellyksille. (Ekman 2006, 193.)
Krasnoje Selossa soittokunta sai esiintyä sekä omana joukkona että isoissa
kokoonpanoissa. Oli tavallista, että isoon orkesteriin osallistui yli 2000 soittajaa.
Kansainvälinen

kanssakäyminen

Euroopan

merkittävässä

kulttuurimetropolissa

Pietarissa toi soittokunnalle jatkuvasti uusia musiikillisia vaikutteita. (etenkin Vuolio
2003, 39, 46.)
Puhallinorkesteri osallistui useamman kerran sotatoimiin. Kaartin 63-miehinen
soittokunta ja kapellimestari Tvarjanski seurasivat pataljoonaansa matkalla Puolan
kapinan kukistamiseen tammikuussa 1831 (Vuolio 2003, 43; Talvio 1980, 13;
Gripenberg 1905, 179). Rintamasoittokunta palasi kotiin kapinan kukistuttua
huhtikuussa 1832. Keisarillisella käskykirjeellä 18.12.1831 kaartille myönnettiin pyhän
Yrjön lippu "Kunnianosoitukseksi Puolan kapinan kukistamisesta". (Backström 1996,
37.) Tulevat keisarit Aleksanteri III:sta alkaen kirjattiin yleensä jo muutaman päivän
ikäisinä Suomen kaartin upseerikuntaan (Maaluoto 2013a, 10; Schvindt 1912, vii–xvi).
Soittokunta komennettiin pataljoonansa mukana myös Unkarin kapinaan vuonna 1849,
Krimin sotaan 1854–1856 ja Turkin sotaan 1877–1878. Kulkutautien takia varsinaisiin
taisteluihin ei päästy Unkarissa eikä myöskään Krimin sodan aikana. (Maaluoto 2013a,
10–11.) Turkin sodassa soittokunnan vahvuus oli kapellimestari Adolf Leanderin lisäksi
67 miestä (Talvio, 1980, 15). Vuolion (2009b) mukaan viisi torvensoittajaa kaatui Gorni
Dubnjakin taisteluissa. Ekman (2006, 335) vuorostaan toteaa, että matkalla Istanbulin
lähiseudulta Pietariin pataljoona sai ilmoituksen, että urhean taistelunsa ansioista
pataljoona ylennettiin vanhan kaartin arvoon. Kyseessä olevan korkean arvon Skogin
(1996, 83–95) mukaan sai keisarikunnassa vain muutama venäläinen pataljoona eikä
yksikään vähemmistökansalaisuuteen kuuluva joukko-osasto. Maaluoto (2013a, 11)
selittää, että tämä tarkoitti kuulumista "kaikkein arvostetuimpiin keisarillisen
henkivartioväen joukkoihin".

6

Merkittävimpiin Suomen musiikkihistorian hetkiin kuuluu Kaartin soittokunnan
Paciuksen Maamme-laulun ja Kaarle kuninkaan metsästys -oopperan kantaesityksiin
osallistuminen (Seppälä 1996, 41). Maamme-laulun ensimmäinen julkinen esitys
toteutettiin vuonna 1848 Pitkälläsillalla ennen varsinaista juhlaa Kumtähden kentällä
Kumpulassa (Salmenhara 1998, 194; Vuolio 1991, 134).
Vuonna 1853 Tvarjanskin kuoleman jälkeen kapellimestariksi tuli Ernst Wilhelm
Floessel. Hänet tunnetaan kunniahimoisena sovittajana ja säveltäjänä. Floessel sovitti
soittokunnalle muun muassa Beethovenin 5. sinfonian. (Vuolio 2003, 44.)
Vuolio (Coll 798.7) jatkaa arvioimalla Helsingin seuraelämän olleen 1850-luvulla
aktiivista, jolloin myös sotilasmusiikille oli kysyntää. Kaartin soittokunta soitti monissa
illanviettotilaisuuksissa eri puolilla kaupunkia. Myös 1860-luvulla Kaartin soittokunta
vastasi hienoimpien juhlien musiikista ja vilkas konserttitoiminta jatkui8. (Halonen
1999, 37; Coll 798.7.) Vuolio (2009a, 34) antaa hyvän kuvan puhallinorkesterin
ensimmäisestä julkisesta konsertista, jonka uusi kapellimestari Floessel järjesti
edesmenneen Tvarjanskin muistolle Engelin teatterissa 15.4.1853. Konsertissa esitettiin
paljon sovitettua oopperamusiikkia. Julkinen konserttitoiminta toi mukanaan myös
julkista kritiikkiä, joka koski lähinnä soittokunnan kovaäänistä soittotapaa. (Coll 798.7.)
Vuonna 1861 puhallinorkesterissa siirryttiin puhtaaseen vaskisoitinkokoonpanoon eli
niin

sanottuun

keisarillisella

torvisoittokuntakokoonpanoon.
asetuksella

saman

vuoden

Tämä

tapahtuma

elokuussa.

Samalla

vahvistettiin
määrättiin

kokoonpanovahvuudeksi 34 soittajaa, 21 signalistia ja määräämätön lukumäärä soittooppilaita. (Coll 798.7.) Talvio (1980, 14) esittää vähän eriävän kokoonpanon. Hänen
mukaansa 34 muusikon lisäksi oli 12 oppilasta ja 20 signalistia.
Ensimmäinen kotimainen kapellimestari saatiin vuonna 1874, kun päälliköksi valittiin
Adolf Leander. Hänestä tuli "Suomen torvisoiton isä". Leanderin johdolla soittokunta
saavutti keisarikunnan parhaan puhallinorkesterin aseman. (Vuolio 2009a, 34–35;
Ekman 2006, 349.)

8

Muutama esimerkki tuon ajan konserttiohjelmistosta: Potpuri Mozartin oopperasta Taikahuilu (sov. Floessel),
Potpuri Cesare Pugnin oopperasta Конёк-Горбунок (Konjok-Gorbunok), Divertimento Meyerbeerin oopperasta
Paholainen Robert (MS.MUS.175.6). Sävellysten nimien merkitsemiseksi käytettiin lomittain ainakin seuraavat
kielet: suomi, ruotsi, venäjä, saksa ja ranska (Niemistö 1999, 2).

7

1870-luku tarkoitti soittokunnalle musiikillista kehitystä. Leander oli uupumaton
sovittaja, säveltäjä ja kokoonpanon edelleen kehittäjä. Säännöllisissä kesäharjoituksissa
soittaminen lähellä Pietaria ei jäänyt huomaamatta. (Coll 798.7.) Hallitsijoista erityisesti
Aleksanteri III musiikkimiehenä osoitti suosiotaan soittokunnalle vieraillessaan Suomen
suuriruhtinaskunnassa tai tavatessaan koko

pataljoonansa Krasnoje Selon ja

Lappeenrannan kesäleirien yhteydessä (Maaluoto 2013a, 10–11; Maaluoto 2013b, 12–
13). Gripenbergin (1905, 180) mukaan keisarin virkistysvenematkoilla pitkin EteläSuomen rannikkoa vuosina 1885–1893 soittokunta oli aina mukana. Se soitti hallitsijalle
myös ruokailumusiikkia Langinkosken kalastusmajalla (De kejserliges resa 1893, 1).
Viihdyttävien ohjelmien aikana keisari saattoi mielellään liittyä baritonitorven kanssa
muusikoiden joukkoon (Maaluoto 2013a, 11; Ekman 2006, 350).
1880-luvulla lehdistö nosti esille Helsingin kesämusiikkitapahtumia, joihin osallistui
myös Kaartin soittokunta9. Kylpylä-, puisto- ja monia muita ulkoilmakonsertteja oli
lähes päivittäin10. (Coll 798.3.) Kaartin arki 1800-luvun lopulla oli koulutusta, paraateja,
seremonioita ja vartiopalveluksia11 (Maaluoto 2013a, 11; Maaluoto 2013b, 12–13).
Aleksei Apostol seurasi kapellimestarina Leanderia vuonna 1899. Apostol erosi
kuitenkin virastaan jo vuonna 1901 protestiksi Rakuunarykmentin lakkautukselle.
(Talvio, 1980, 16.) Nikolai II katsoi parhaaksi lakkauttaa soittokunnan 7.8.1905
voimaan saatetulla käskykirjeellään (Backström 1996, 30). Orlamo (2006, 26–27)
mainitsee, että lakkauttamisen jälkeen muusikot siirtyivät eri tehtäviin, muun muassa
vuonna 1901 Apostolin perustamaan Helsingin Torvisoittokuntaan. Se peri Kaartin
soittokunnan nuotiston ja instrumentit (Vuolio 2004b). Orlamo (ems.) jatkaa, että näin
Torvisoittokunnasta muodostui Kaartin soittokunnan perinteiden jatkaja, ja Apostolista
9

Aleksanteri II kuoleman johdosta kenraalikuvernööri julisti 17.3.–13.4.1881 välisen ajanjakson suruajaksi, jonka
aikana soittokunta ei saanut soittaa: "Sotaväessä vastaiseksi ei saa lyödä rumpua eikä missään tapauksessa soittaa"
(Genralguvernörens dagbefäll 1880–1881).
10

Muutama esimerkki tuon ajan ohjelmistosta: Alkusoitto Rossinin oopperasta Wilhelm Tell, alkusoitto Franz von
Suppén oopperasta Dichter und Bauer (MS.MUS.175.12), Johann Strauss nuoremman Tonava kaunoinen -valssi
(MS.MUS.175.16).
1880-luvun marssiohjelmistoa: Leanderin säveltämä Gorny Dubniak -marssi (KN1-1, Tenor in B), Marsch Demidoff
[tuntematon säveltäjä], Paciuksen Suomis sång (KN1-2), Suomalainen marssi Hänen Keisarilliselle Majesteetillensa
Aleksanter II:lle [tuntematon säveltäjä] (KN1-1, Corno in Ess III).
11

Soittokunnan jokaisen henkilön kohdalla pidettiin rangaistuskirja. Tavallisimpia rikkomuksia olivat juoppous,
tappelu, luvaton poissaolo harjoituksesta ja tottelemattomuus. Arestit tuomittiin joko tavallisina (enkel arrest) tai
ankarina (sträng/skärpt). Vakavin rikos, josta eräs muusikko sai vuonna 1878 kokonaiset 100 raippaa, näyttää olleen
tappelu esimiehen kanssa. (Straffjournal 1881).
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tuli itsenäisen Suomen ensimmäinen ylikapellimestari. Vuolio (1991, 149) nimeää Aatto
Liljeströmin ensimmäiseksi ylikapellimestariksi. Vuolion ja Orlamon näkemykset ovat
siis ristiriidassa keskenään.
Korkea sotilaallinen arvo ja ensiluokkainen soittotaitotaso takasivat sen, että Kaartin
soittokunta oli tervetullut vieras Keisarillisessa palatsissa järjestettävissä valtiopäivien
tanssiaisissa, joita järjestettiin vuodesta 1867. Halonen (1999, 47, 52–53, 55) mainitsee
soittokunnan vastanneen musiikista ainakin vuosina 1885, 1888, 1891 ja 1894.
Kenraalikuvernööri saapui paikalle Valtaistuinsaliin eli nykyiseen Valtiosaliin
viimeisenä, kuin keisari Talvipalatsin hovitanssiaisissa konsanaan. Keisari järjesti
hovitanssiaiset valtakunnan korkeimmalle virkamiesjohdolle ja edustajille. Pietarin
hovissa muodostuneen tavan mukaan myös valtiopäivätanssiaisissa ensimmäisenä
tanssina oli poloneesi, jota seurasi valssi. Vuoden 1891 valtiopäivien päivällisen
yhteydessä, kun oli maljojen noston aika, soittokunta soitti keisarille-maljan jälkeen
Keisarihymnin12

ja

Suomelle-maljan

jälkeen

Maamme-laulun.

Tansseja

ei

poikkeuksellisesti pidetty. (Halonen 1999, 7, 47–53.)
Halonen (1999, 70) jatkaa toteamalla, että soittokunta osallistui myös itsenäistyneen
Suomen

ensimmäisiin

valtiopäivätanssiaisiin

huhtikuussa

1919,

joissa

yhteiskuntaluokkia korostavan esittelypoloneesin syrjäytti valssi. Samana vuonna
rinnalle

tullut

ensimmäinen

itsenäisyyspäivän

valtiopäivätanssiaisista, erityisesti

kun

vastaanotto13

vastaanoton

sai

vieton osaksi

vaikutteita
vakiintuivat

myöhemmin tanssit. Halonen (1999, 38) väittää, että valtiopäivien avajaisiin liittyneet
tanssiaiset

otettiin

tasavallan

presidentin

itsenäisyyspäivän

juhlavastaanoton

viettotavaksi. Toisin sanoen valtiopäivätanssiaisten muoto, idea, sisältö ja aikataulu
siirtyivät juhlavastaanottoon. Tasavallan presidentin kanslia (Tasavallan presidentin
itsenäisyyspäivän

2013)

yhtyy

Halosen

ajatuksiin

toteamalla,

että

valtiopäivätanssiaisten perinne oli selvästi taustalla, kun siirryttiin itsenäisyyspäivänä
järjestettäviin iltapäivävastaanottoihin ja juhlavastaanottoihin.

12

Keisarihymni Боже, Царя храни! (Bože, Tsarja hrani!).

13

Presidentti K. J. Ståhlberg järjestämässä ensimmäisessä vastaanotossa musiikista vastasi Suomen Valkoisen
Kaartin Soittokunta Aleksei Apostolin johdolla. Ohjelmassa oli isänmaallista musiikkia, jota esitettiin enimmäkseen
taustamusiikkina. (Koppinen 2014; Halonen 1999, 146.)
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Halonen

(emt.)

myös

valtiopäivätanssiaiset

tuo

pidettiin

esille,
vuonna

että

Suomen

1897.

Sen

ruhtinaskunnassa

viimeiset

jälkeen

keskeytyi

perinne

Keisarillisessa palatsissa moneksi vuodeksi. Perinne elvytettiin valtiopäivien yhteydessä
vuonna 1919 pitkälti Mannerheimin ansiosta. Hän oli Venäjän hovissa hankitulla omalla
kokemuksellaan "tukemassa ja rakentamassa seremoniallisten muotojen jatkumoa
nuoressa tasavallassa".
Niinpä Suomen tasavallan itsenäisyyden viidennen juhlavuoden kunniaksi järjesti
presidentti Ståhlberg vuonna 1922 ensimmäisen suurimuotoisen juhlavastaanoton.
Juhlassa tanssittiin niin kuin valtiopäivätanssiaisissa konsanaan. Suomen Valkoisen
Kaartin rykmentin soittokunta aloitti soittamisen Valtiosalin parvekkeelta Porilaisten
marssilla presidenttiparin vastaanottaessa vieraat. Kättelyn ja tarjoilun jälkeen oli
musiikkiesityksiä. (Halonen 1999, 9, 38, 53, 65, 70, 118.)
Vuonna 1918 muodostettu Suomen Valkoisen Kaartin soittokunta sai siis jatkaa 1800luvun valtiopäivätanssiaisten perinnettä uudella nimellä, uutta nimeä kantavassa tutussa
paikassa – Presidentinlinnassa. Ohjelmistoa myös uusittiin. Seppälän (1996, 41)
mukaan

koko

itsenäisyyden

ajan

soittokunta

on

toiminut

valtiollisena

edustussoittokuntana. Se on ollut tiennäyttäjä suomalaiselle puhallinmusiikille
perustamisestaan asti. Sotilasmusiikki on Tarastin (2003, 256) mukaan ollut vuorostaan
sidoksissa puhallinkulttuurin kehittymiseen ylipäätään.
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3. KAARTIN SOITTOKUNTA ITSENÄISYYSPÄIVÄN
VASTAANOTOILLA VUOSINA 2006–2014

Tässä luvussa rakennan olemassa olevien keskeisten lähteiden pohjalta käsitystä Kaartin
soittokunnan kokoonpanoista sekä musiikkiohjelman laatimisvaiheista. Luon myös
lyhyen katsauksen ohjelmien toteutuksiin tutkimuksen kohteena olevien vuosien ajalta.

3.1 Kaksi kokoonpanoa

Edellisessä luvussa totesin, että Kaartin soittokunta on vastannut musiikista
ensimmäisestä itsenäisyyspäivän vastaanotosta alkaen vuonna 1919. Iltavastaanoton
muodossa

järjestetyn

juhlan

aikana

soittokunnan

tehtävä

oli

isänmaallisen

taustamusiikin soittaminen. (Halonen 1999, 146; myös Hiiri 2014.) Vajaan sadan
vuoden aikana tehtävä on pysynyt jokseenkin muuttumattomana. Orlamo (2006, 27)
esittää,

että

ylikapellimestarina

Aleksei

Apostol

kiinnitti

erityistä

huomiota

soittokuntien soittajavahvuuksiin. Vuonna 1926 Apostol korosti, että Suomen Valkoisen
Kaartin soittokunta "olisi pidettävä 'edustavassa kunnossa' ja vähintään 36 soittajan
vahvuisena"14.
Vuonna 2015 kokoonpano käsitti 48 henkilöä. Apostolin toive "edustavasta kunnosta"
on siis täyttynyt yli odotusten. Nykyään puhallinorkesterikokoonpanon lisäksi
soittokunta soittaa myös pienemmissä ryhmissä, joita on 11: soitto-osasto, Kaartin
Combo, Kaartin Seitsikko, puhallinoktetti, Puu5, Femu Brass Band, Tusan Brass,
Brutallica,

fanfaariryhmä,

rumpuryhmä

ja

varusmiesbändi.

Suurimman

osan

soittokunnan esiintymisistä toteutetaan nimenomaan soitto-osaston kokoonpanossa,
johon kuuluu 25 muusikkoa. Tämän puhallinorkesterin työlistalla ovat ensi sijassa

14

Isänmaallisten sävellysten lisäksi huomionarvoisia esimerkkejä 1920-luvun ohjelmistosta ovat Daniel Auberin
alkusoitto oopperasta Le cheval de Bronze, Pjotr Tsaikovskin Italialainen capriccio, Emil Waldteufelin Der
Polarstern -valssi sekä Oskar Merikannon Kesäillan valssi (MS.MUS.175.151).
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erityyppiset konsertit ja puolustusvoimien juhlatilaisuudet. (Kaartin soittokunnan
kokoonpanot 2010.)
Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotoilla Kaartin soittokunta soittaa
jaettuna kahtia siten, että Kaartin Combo -tanssiorkesterissa on noin 10 soittajaa ja
Kaartin soittokunta konserttikokoonpanossa käsittää kättelymusiikin aikana 37–4115
muusikkoa. Voidaan olettaa, että Presidentinlinnassa esiintyvä noin neljänkymmenen
soittajan konserttikokoonpano on itse asiassa vähintään 12 muusikolla vahvistettu
soitto-osasto. Toisaalta muun muassa televisiolähetyksissä ja ylikapellimestarin
ilmoituksissa

ohjelmasta

konserttisoittokunta16.

konserttikokoonpanon

Tampere-talossa

vuonna

rinnalla
2013

käytetään
pidetty

nimeä

vastaanoton

kättelymusiikki toteutettiin poikkeuksellisen isolla puhallinorkesterilla, johon kuului 43
muusikkoa. (KAVI 2013; Kaartin soittokunnan kokoonpanot 2010.) Tämä johtunee
Combon poissaolosta, jonka takia oli käytettävissä isompi määrä soittajia.
Kaartin

soittokuntaa

johtavat

päällikkökapellimestari

ja

kapellimestari.

Toimistohenkilökuntaan kuuluvat intendentti, nuotistonhoitaja ja vääpeli. (Henkilökunta
2015.) Itsenäisyyspäivän vastaanotoilla soittokuntaa on tutkimuksen kohteena olevina
vuosina johtanut päällikkökapellimestarin ja kapellimestarin lisäksi ylikapellimestari.
Työnjako ylikapellimestarin, päällikkökapellimestarin ja kapellimestarin välillä
vaihtelee vuodesta riippuen (KAVI; ks. myös luku 3.3).
Vuoteen 2008 asti puolustusvoimien ylikapellimestarin virkaa hoiti Harri Saksa, jota
seurasi Elias Seppälä17. Vuonna 2015 tehtävään valittiin Kaartin soittokunnan
päällikkökapellimestari Jyrki Koskinen. Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestarina
toimi vuosina 1995–2008 Seppälä. Hänen jälkeensä virassa oli Raine Ampuja vuoteen
2012 saakka. Koskinen hoiti päällikkökapellimestarin tehtävää vuosina 2013–2015.
Ampuja toimi ensin myös soittokunnan pitkäaikaisena kapellimestarina 1988–2006.
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Vuonna 2014 kättelymusiikin kokoonpano oli 37 soittajaa: 3 huilua, 2 oboeta, 6 klarinettia, 1 basso-klarinetti, 2
fagottia, 1 alttosaksofoni, 1 tenorisaksofoni, 1 baritonisaksofoni, 4 käyrätorvea, 5 trumpettia, 3 pasuunaa, 2 baritonia,
3 tuubaa, 3 lyöjää (setti, kellopeli, bassorumpu, ym. pientä) (Ilmoitus ohjelmasta 2014, Liite 6).
16

KAVI: Videotallenne: Itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12.2012. Yle TV1. Televisiossa Valtiosalin parvella olevaa
konserttikokoonpanoa esiteltiin nimellä konserttisoittokunta; ks. myös liite 6.
17

Ks. liite 3: Puolustusvoimien ylikapellimestarit sekä Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestarit ja
kapellimestarit 2006–2014.
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Hänen seuraajakseen valittiin Sami Hannula (nyk. Ruusuvuori18), joka hoiti virkaa
vuoteen 2011 saakka. Hannulan jälkeen kapellimestarina on ollut Ville Paakkunainen.
Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi vuonna 2014 Kaartin Comboa johti
apulaiskapellimestari Lassi Ikäheimo (Ilmoitus ohjelmasta 2014; KAVI).
Kaartin Combo19 -tanssiorkesteri on perustettu vuonna 1993 päällikkökapellimestari
Raine Ampujan aloitteesta. Kaartin Soittokunnan muusikoista koostuva noin 10miehinen Combo erikoistuu sotilasmusiikkialalla populaarimusiikkiin. Ydinjoukko on
neljä puhallinsoittajaa, joiden lisäksi kokoonpanoon kuuluu kaksi kitaraa, bassokitara,
kosketinsoittaja, rumpali ja lyömäsoittaja20. Tanssiorkesterin johtaja soittaa yhdessä
muusikoiden kanssa. Combon ajanmukainen jazz-tyylinen repertoaari toi mukanaan
kiinnityksiä muun muassa Koivula ja Tähdet ja Syksyn sävel -televisio-ohjelmiin.
(Kaartin Combo 2014; Eeppi Ursin 2014.)
Valtiosalin lattiatasolla Combo esiintyi ensimmäistä kertaa presidentti Tarja Halosen
ensimmäisellä emännöimällään vastaanotolla vuonna 2000. Syynä tanssiorkesterin
tulolle oli se, että soittokunnan konserttikokoonpanon perinteisen tanssiaismusiikin
vastapainoksi haluttiin tuoda ajanmukaisempia kappaleita, liikkuvampia ja kevyempiä
rytmejä (Aili Ikonen 2015).
Kaartin soittokunta on juhlavastanotolla sijoitettu Valtiosalin parvelle. Kaartin Combon
vakiopaikka on vuodesta 2000 parkettilattialla Lex-patsaan edessä. Lehdistö seuraa
kättelyseremoniaa myös parvelta. (esim. Sundholm 2010, 8.) Arvokasta tunnelmaa
luovasta perinteisestä kättelymusiikista huolehtii konserttisoittokunta. Se myös aloittaa
illan tanssiosuuden. Sen jälkeen Combo lähtee liikkeelle menevämmillä ja erityylisillä

18

Kirjoittaja käyttää tässä tutkielmassa sukunimeä, joka Ruusuvuorella oli Kaartin soittokunnan kapellimestarin
virkaa hoitaessaan – Hannula.
19

Kaartin Combosta käytetään eri lähteissä selvästikin eri nimityksiä; esimerkiksi puolustusvoimien nettisivuilla
show-bändi [tässä ja muissa kohtaa kursiivi on kirjoittajan] (Kaartin soittokunnan kokoonpanot 2014) tai
viihdeorkesteri (Aili Ikonen 2015). Suomen tasavallan presidentin kanslian nettisivuilla vakiintunut nimitys on yhtye
(Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto 6.12.2015). Hirvikorpi (2006, 101) käyttää käsitettä orkesteri. Hanhenoja (2009,
30–31) ei määrittele sen tarkemmin Combon nimitystä, vaan toteaa, että "Kaartin Combo on kokoonpano Suomen
vanhimmassa yhtäjaksoisesti toimineessa ammattiorkesterissa Kaartin soittokunnassa". Muissa kohtaa Hanhenoja
puhuu pelkästään Combosta. Kaartin Combon perustaja Raine Ampuja käyttää tavallisesti nimitystä tanssiorkesteri
(Henkilökohtainen tiedonanto nro 2, 3.12.2015). Tässä tutkielmassa käytän sen takia Kaartin Combosta käsitettä
tanssiorkesteri.
20

Tämä on vuonna 2012 juhlavastaanotolla esiintynyt kokoonpano (Raine Ampuja Marika Tuhkala Linnan juhlat
2012).
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rytmeillä. Tämä vaihtelu takaa sen, että musiikki on isäntää ja vieraita palveleva.
(Hanhenoja 2009, 31.)
Tanssiorkesteri on esittänyt presidentille, vierailleen ja koko kansalle joukon eteviä
solisteja. Laulajien rivi osoittautui vuoteen 2008 saakka miesvoittoiseksi: Sami
Pitkämö, Hannu Lehtonen, Heikki Mäntynen, Mikael Konttinen, Antti Koivula. Vuonna
2008 saatiin ensimmäinen naissolisti Inga Söder21. Hänen jälkeensä on kutsuttu
enemmän nais- kuin mieslaulajia (Eeppi Ursin 2014). Hanhenoja (2009, 31) arvioi, että
esiinnyttyään tanssiorkesterin kanssa laulusolisti on yleensä saanut sysäyksen uralleen.
Hanhenoja (ems.) lisää, että Combo valitsee solistit itse. Presidentti voi toki käyttää
veto-oikeutensa.
Solisti vaihtuu joka vuosi. Vuosina 2000–2005 hänet kiinnitettiin kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Raskin (2012) ja Kallion (2012) mukaan soittokunnasta otetaan yhteyttä ja
pyydetään mukaan. Laulajalla ei pääsääntöisesti ole yhteyksiä soittokuntaan. Hän tuntee
ehkä joitakin henkilöitä, jotka siellä soittavat. Kun solistin valinta selviää, laulajalle
esiintyminen itsenäisyyspäivän vastaanotolla tarkoittaa "erityislaatuista keikkaa",
eräänlaista kunniatehtävää. Kun ottaa huomioon, että juhlatapahtumaa katsoo vuosittain
noin kaksi miljoona katsojaa, laulajalle esiintyminen on myös harvinainen tilaisuus
päästä

näyttämään

taitojaan

presidentin

edustusasunnossa

talon

isännän

ja

ansioituneiden vieraiden edessä. (Rask 2012; Kallio 2012.)
Laulut

valitaan

yhteistyössä

yhtyeen

kanssa.

Koska

kyseessä

on

Suomen

itsenäisyyspäivä, halutaan kuulla ensisijaisesti suomalaista musiikkia. Solisti voi
ehdottaa lauluja aiemmasta ohjelmistostaan. Myös Combolta tulee toiveita, joita solisti
huomioi.

Lauluiksi

valitaan

juhlailtaan

sopivia

kappaleita.

Musiikkiohjelmaa

harjoitellaan perusteellisesti. Turha jännitys puretaan ja uutta ohjelmistoa hiotaan
järjestämällä ainakin muutama esiintyminen ennen itsenäisyyspäivää. (Rask 2012;
Kallio 2012.)

21

Ks. Liite 5: Kaartin Combo -tanssiorkesterin solistit tasavallan presidentin juhlavastaanotoilla 2000–2015.
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3.2 Musiikkiohjelman laatiminen ja toteutus

Musiikkiohjelman

laatimisesta

vastaavan

kapellimestarin

valmistautuminen

juhlavastaanottoon alkaa Seppälän (2012, 8) mukaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa
tiiviissä yhteistyössä presidentin kanslian kanssa. Seppälä (ems.) arvioi, että tarvittaessa
kapellimestari on yhteydessä kansliaan tiedustelun merkeissä. Ohjelmaa suunnitellessa
tulee ottaa huomioon monia tekijöitä, kuten isäntäparin mahdolliset toiveet, juhlan
teema ja arvokkuus, tasavuosia täyttävät merkittävät musiikkihenkilöt, kulttuurielämän
ajankohtaisuus ja vieraiden edustama yhteiskunnallisuus (ems.). Kapellimestarin hyvä
yhteistyö kanslian kanssa näkyy siinä, että kappalelistaa laatiessaan hänellä on tarvittava
tieto tilaajan toiveista ja juhlan teemasta.
Hirvikorpi (2006, 100) tarkastelee musiikkiohjelmailmoituksen lähettämisvaiheita
kansliaan. Ohjelmailmoitus lähetetään viimeistään marraskuun alkupuolella. Hirvikorpi
(ems.) selostaa adjutantin asemaa kappalelistan laatimisvaiheiden kokonaiskuvassa: hän
esittelee saamansa ohjelmailmoituksen presidentille. Hirvikorpi ja Seppälä eivät
kuitenkaan mainitse, kuka kapellimestareista lähettää ohjelmailmoituksen ja kuka
presidentin kansliassa saa sen. Presidentti Koiviston adjutanttina palvellut Veikko
Vesterinen (1996, 113) tarkentaa Hirvikorven käsitystä esittämällä, että kolmesta
adjutantista juhlan koordinoi ensimmäinen. Seppälän (2012, 8) mukaan esittelyn aikana
presidentti saattaa pyytää joskus teoksen etukäteen kuultavaksi.
Vesterinen jatkaa (1996, 116), että musiikkiohjelman presidentti hyväksyy yleensä
sellaisenaan. Pyritään siihen, että kappaleet täyttävät kutsujan toiveet (Seppälä 2012, 8).
Koppinen

(2014)

huomauttaa,

että

presidenteillä

on

oma

linjansa

myös

musiikkiasioissa; esimerkiksi presidentit Matti Ahtisaari ja Tarja Halonen pitivät
jazzista. Tästä seuraa että presidenttien musiikkimaku kuuluu vastaanotoissa. Juhlan
teema näkyy ainakin Presidentinlinnan sisustuksessa ja vieraiden puvuissa (KAVI).
Presidenttipari saapuu Valtiosaliin pari minuuttia ennen vastaanoton alkua. Kolme
adjutanttia asettuu juhlan isännän ja emännän taakse. (Vesterinen 1996, 116; KAVI.)
Vastaanotto alkaa klo 19. Mariankadun puoleisesta ovesta saapuneet vieraat astuvat
Valtiosaliin kättelemään presidenttiparia. Hirvikorpi (2006, 97) kirjoittaa varsin
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seikkaperäisesti soittokunnan tehtävästä koko juhlan aloittajana, kun kapellimestarin
tahtipuikko kohoaa ja pariovet avautuvat musiikin alkaessa. Seppälä (2012, 8) täydentää
Hirvikorven esittämää kuvaa juhlien musiikillisen alun yksityiskohdista korostaen
ensimmäisen adjutantin tehtävän keskeisyyttä, joka taskukellonsa mukaan antaa
käsimerkin kapellimestarille.
Merkin jälkeen kajahtavat Jean Sibeliuksen Jääkärimarssin22 sävelet. Vastaanotoilla
sävellyksestä esitetään aina Arvo Kuikan sovitus23. Tämä on vuodesta toiseen
muuttumaton kappale. Muu kättelymusiikki Mariankadun puoleisesta ovesta tuleville
vieraille vaihtelee vuosittain. Musiikki on suomalaista. (Seppälä 2012, 8.) Se ryhdistää
vieraiden jonoa kauniisti liikkuvaksi riviksi (Vesterinen 1996, 116). Sundholm (2010, 8)
sanoo, että kanslia toivoo juhlaillan aikataulun pitämisen vuoksi vieraiden tervehtivän
presidenttiparia

sanomalla

vain

nimensä

ja

mahdollisesti

kotipaikan

nimen.

Kättelymusiikin aikana kuullaan erityylisiä sävellyksiä, joiden joukossa on vanhempia
ja uudempia taidemusiikkiteoksia kuten esimerkiksi alkusoittoja, sarjoja tai niiden osia,
tansseja, rapsodioita ja fantasia-tyyppisiä opuksia (Ilmoitus ohjelmasta 2006–2014).
Kun Mariankadun ovesta sisään tulleet vieraat on kätelty, vähän ennen klo 20.30
Pohjoisesplanadin puoleisesta pääovesta astuvat sisään piispat arkkipiispan johdolla,
maaherrat, kenraalit, hallituksen jäsenet, eduskunnan puhemiehistö, diplomaatit ja
viimeisinä presidentit. Näille vieraille ovat soineet samat kappaleet jo vuodesta 1952
alkaen. Ne ovat Matti Parantaisen24 Joulukuun kuudes, Franz Schubertin Sotilasmarssi

22

Jääkärimarssin nimimuoto on lähes satavuotisesta historiastaan huolimatta selvästikin vakiintumaton. Vuolion
(1999, 20) mukaan näyttää todennäköiseltä Jääkärimarssi-nimimuodon olevan vanhin nimiehdokkaista. Arvio on
kuitenkin virheellinen, sillä alkuperäisessä käsikirjoituksessaan sanoittaja Heikki Nurmio nimesi sen Suomalaisten
jääkärien marssiksi (PK1842/Hg2). Kaartin soittokunnan nuotistotietokannassa sävellys onkin luetteloitu Jääkärien
marssi -nimellä (Henkilökohtainen tiedonanto nro 3). Tästä huolimatta juhlavastaanoton ilmoituksissa ohjelmasta
(Ilmoitus ohjelmasta) ylikapellimestari Seppälä puhuu Jääkärimarssista, mutta yhtä lailla viittaa Jääkärien marssiin
(Seppälä 2012, 8). Myös ylikapellimestari Arvo Kuikka (1976, 655) käyttää sävellyksestä molempia
kirjoitusmuotoja. Professori Tarasti (2003, 258) sotilasmusiikkia käsittelevässä musiikkitieteellisessä kirjoituksessaan
mainitsee nimenomaan Jääkärimarssin. Kirjoittaja pitää parempana käyttää primaariaineistossa (ilmoituksissa
ohjelmasta) käytettyä nimeä – Jääkärimarssi, joka näyttää niin ikään musiikkitieteessä vakiintuneen.
23

Kaartin soittokunnan nuotistonhoitaja Rea Nyholmin (Henkilökohtainen tiedonanto nro 5) mukaan
Jääkärimarssista "soitetaan Arvo Kuikan soitintamaa versiota. Ymmärtääkseni näin on tehty itsenäisyyspäivinä aina
[– –]".
24

Immonen (1960, 19) lukee puolustusvoimien ylikapellimestari Parantaisen ansioksi mittavan sovitustyön, jonka
tuloksena syntyi suuri määrä suomalaisten marssien ajanmukaisia sovituksia.
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nro 1, Frédéric Chopinin Sotilaspoloneesi sekä Hector Berliozin Marche Hongroise25.
Kullekin kappaleelle on mietitty tietty määrä vieraita.
Protokollan mukaan Parantaisen sävellyksen aikana presidenttiä kättelemään astuvat
piispat

suurimman

suomalaiskirkon

arkkipiispan

johdolla.

Piispoja

seuraavat

Ahvenanmaan ja saamelaiskäräjien edustajat, kenraalikunta, maaherrat ja suurristin
saaneet komentajat. Sotilasmarssi nro 1:n aikana saapuvat oikeuslaitoksen edustajat:
oikeuslaitosten presidentit, oikeusneuvokset ja syyttäjälaitoksen edustajat. Heitä
seuraavat Suomen Akatemian edustajat sekä yliopistojen kanslerit ja rehtorit.
Sotilaspoloneesin soidessa presidentti kättelee eduskunnan entiset puhemiehet ja
pääministerit, joiden jälkeen on istuvan hallituksen vuoro pääministerin johdolla.
Valtioneuvoston jäsenistä viimeisenä presidenttiä kättelee oikeuskansleri. Sama teos
johdattaa sisään myös eduskunnan puhemiehen, varapuhemiehet, oikeusasiamiehen ja
eduskunnan pääsihteerin. Marsche Hongroisen tahtiin saapuu diplomaattikunta
virkaiältään vanhimmasta alkaen, suurlähettiläät ja kansainvälisten järjestöjen edustajat.
Noin kahden tunnin pituisen kättelyseremonian saattavat loppuun aiemmat tasavallan
presidentit puolisoineen. (Sundholm 2010, 8; Hirvikorpi 2006, 100; Saarinen 2011.)
Kun kättelyseremonia on päättynyt noin klo 21, presidenttipari nauttii perinnettä
seuraten vieraiden seurassa kahvihetkestä (KAVI). Saarinen (2011) osoittaa tarkan ajan,
jolloin tanssitaan ensimmäinen valssi – klo 21.20. Presidenttiparin kutsu valssin
pyörteisiin lienee illan seuratuin hetki. Konserttisoittokunnan ensimmäinen soittovuoro
käsittää yleensä 5–8 kappaletta26. Tanssiaisten aikana missään kohtaa ei pääsääntöisesti
tule 20 sekuntia ylittävää taukoa kappaleiden väliin; esimerkiksi ensimmäisen ja toisen
valssin välissä taukoa on 5–8 sekuntia. (KAVI.)
Kaartin Combo jatkaa osuudellaan noin klo 21.45. Tanssiorkesterin osiossa on
ilmoituksen mukaan 10 laulua. Konserttisoittokunnan toisessa osiossa on 12 kappaletta.
Poikkeuksena voidaan pitää vuotta 2014, jolloin ohjelmassa oli 14 sävellystä.

25

Sotilasmarssin sovittaja on F. Burald. Sotilaspoloneesin on sovittanut Louis-Philippe Laurendeau. Marche
Hongroisen sovittaja on Mayhew L. Lake. (Ohjelmailmoituksen luonnos 2006.)
Tanssiaisten aikana soittovuorot on jaettu seuraavasti: Konserttisoittokunta – Kaartin Combo –
Konserttisoittokunta – Kaartin Combo (etenkin Ilmoitus ohjelmasta 2014). Kirjoittaja käyttää kapellimestareiden
haastattelujen yhteydessä esille nousseen puhekielen 'setti'-sanan sijasta käsitteitä soittovuoro tai osio. Molemmat
käsitteet tarkoittavat tässä tutkimuksessa samaa asiaa.
26
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Tanssiaiset päättää Combo 12–14 laulun soittovuorolla. Combolla on varalla muutama
kappale. (Liite 6.) Konserttisoittokunta esittää valssien lisäksi muun muassa tangoja,
fokseja, hitaita fokseja, rumbia, beguine-rytmisiä tansseja ja samboja. Kaartin Combo
jatkaa etenkin populaari-, latinalaisilla ja rokkirytmeillä. Varsinkin juhlaillan
loppupuolella Combo tanssittaa vieraita nopeatempoisilla disko- ja Euroviisujen
iskelmillä. (Ilmoitus ohjelmasta.)
Televisiointi päättyy klo 22.15 (Kokkonen 2005, 50). Hyvin vähän tiedetään
musiikillisesta toteutuksesta televisiolähetyksen päättymisen jälkeen. Kansallisen
audiovisuaalisen instituutin kirjaston kokoelmat antavat luotettavaa tietoa ainoastaan klo
22.15 asti. Tutkittaessa soittokunnan itsenäisyyspäivän ohjelmia muuttaneita tekijöitä
tulee kiinnittää huomiota myös televisiolähetyksen ulkopuolelle jääviin seikkoihin,
jotka ovat saattaneet muokata esimerkiksi kappaleiden järjestystä. Tätä käsittelen
tarkemmin analyysiluvun 6.4 yhteydessä.

3.3 Katsaus ohjelmien sisältöihin

Hirvikorpi (2006, 99) arvioi, että juhlien erilaiset teemat otetaan huomioon
musiikkiohjelman suunnittelussa. Esimerkkeinä hän mainitsee vuosien 1995 ja 1996
teemat, joista ensimmäinen oli Sibeliuksen 130-vuotisjuhlavuosi, ja toinen sai
Kansanmusiikin- ja tanssin vuosi -teeman. Käytännössä tämä tarkoitti, että Sibeliusvuonna soi runsaasti Sibeliuksen musiikkia ja vuotta myöhemmin ohjelmassa
painotettiin erityisesti kansanmusiikkia. (ks. myös Seppälä 2012, 8.)
Naisjärjestöjen edustajat ja rauhanturvaajat nähtiin vuonna 2006 kutsuttujen joukossa,
kun presidentti Halonen valitsi vastaanoton teemaksi naisten satavuotisen äänioikeuden
ja suomalaisten rauhanturvaajien 50-vuotisjuhlavuoden (Kaarto, 2006, 5; Suomi juhli
2006, 3). Rauhanturvatoiminta nostettiin esille kättelymusiikissa Pasi-Heikki Mikkolan
sävellyksellä Rauhanturvaajat. Juhlavuottaan viettivät Robert Kajanus, Väinö
Haapalainen ja Erna Tauro. Siksipä ohjelma sisälsi Kajanuksen Suomalaisen rapsodian
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nro

1,

Haapalaisen

alkusoiton

Lemminkäinen

sekä

Tauron

'Syyslaulun'.

Kättelymusiikissa painotettiin myös vieraiden monikirjoisuuden ja vaikuttavuuden
kunnioittamista. Tanssimusiikissa erityistä huomiota sai osakseen Euroviisujen
musiikki.

Illan

aikana

johtivat

ylikapellimestari

Harri

Saksa,

soittokunnan

päällikkökapellimestari Elias Seppälä ja kapellimestari Sami Hannula. Lauluja tulkitsi
solisti Mikael Konttinen27. (Ilmoitus ohjelmasta 2006; Seppälä 2012.)
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhla osui vuonna 2007 yhteen Sibeliuksen juhlavuoden
kanssa – säveltäjämestarin kuolemasta oli kulunut 50 vuotta (Suomi viettää 2007). Sen
takia kättelymusiikin ohjelma sisälsi viisi Sibeliuksen teosta. Niiden lisäksi kuultiin
itsenäisyyden ajan eri vaiheita edustavia sävellyksiä; myös nykysäveltäjien kynästä
syntyneitä opuksia. Juhlavuotta viettäneet Leevi Madetoja ja Tauno Marttinen
huomioitiin

sävellyksillään.

Ensimmäisenä

valssina

soi

Sibeliuksen

Valse

Chevaleresque. Soittokuntaa johtivat ylikapellimestari Saksa, päällikkökapellimestari
Seppälä ja kapellimestari Hannula. Kaartin Combon uutena solistina lauloi Antti
Koivula. (Eeppi Ursin 2014; Ilmoitus ohjelmasta 2007.) Ylimääräisinä lauluina, joita ei
näe varsinaisessa ilmoituksessa ohjelmasta, Combolla olivat 'Born to be wild' ja 'Hard
rock hallelujah' (Nuotistonhoitajan kansio).
Vuoden 2008 Itämeri-teema ilmeni kutsutuissa vieraissa, tarjoilussa ja yleisilmeen
värissä, joka oli sininen, mutta yhtä lailla musiikissa (Weckström & Tallqvist 2008, 4;
Koppinen 2008, 5–6). Seppälä (2012, 8) tuo esille illan ohjelman pääkohtia, joissa
vastaanoton toista teemaa – Sovitus – soittokunta lähestyi puolustusvoimien
Pohjantähtimarssi-juhlavuoden

tunnuksella.

Tällä

kunnioitettiin

sisällissodan

päättymistä ja Suomen puolustusvoimien 90-vuotistaivalta. Tunnetuista säveltäjistä
merkkivuottaan viettivät Aarre Merikanto ja Einojuhani Rautavaara. Heidät nostettiin
esille kappalevalinnoin. Presidentti Halonen puolisoineen tanssi Heikki Aaltoilan
Akselin ja Elinan häävalssin tahtiin. Musiikillisen toteutuksen kannalta merkittävää oli
se,

että

ensimmäistä

kertaa

Combon

tulosta

Valtiosalin

parkettilattiatasolle

tanssiorkesterin solistiksi valittiin ensimmäinen naislaulaja, joka oli Inga Söder. Juhlaa
johtivat samana vuonna ylikapellimestariksi ylennetty Seppälä sekä kapellimestari
Hannula.

27

Ks. liitteet 5 ja 6.
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Lamavuosi ei suuremmin haitannut loistokkaan juhlan viettämistä vuonna 2009. Ruokaa
juhliin Trötschkesin (2009) mukaan ei haettu kaukaa, vaan ruokamenun teemaa seuraten
– Lähiruoka – herkuteltiin paikallistuottajien kotimaisilla ruuilla. Varsinaiseksi teemaksi
valittiin Porvoon valtiopäivien 200-vuotisjuhla eli vuosi 1809. Kättelyn aikana kuultiin
ylikapellimestari Seppälän johdolla autonomian ajan musiikkia ja yhtä lailla
nykypuhallinmusiikkia. Suomalainen taidemusiikin "isän" Friedrich Paciuksen 200.
syntymävuotta kunnioitettiin Kaarle Kuninkaan metsästys -oopperan alkusoitolla.
Päällikkökapellimestari Ampuja aloitti tanssiaiset tilausteoksena sävelletyllä Yrjö
Hjeltin Aurora-valssilla (KAVI). Laulaja Antti Matikainen viihdytti vieraita muun
muassa Michael Jacksonin laululla 'Bad' ja The Baseballsin 'Umbrellalla'. (Trötschkes
2009; Wörlund 2009, 5.)
Vuoden 2010 juhlassa konserttisoittokunta aloitti tanssimusiikin Konsta Jylhän
säveltämällä kappaleella Konstan parempi valssi (Sundholm 2010, 8). Soittokunta soitti
pääasiallisesti valsseja, mutta myös tangoja, fokstrotteja ja samboja. Sen sijaan Kaartin
Combo Johanna Förstin laulutulkinnoilla jatkoi rohkeimmilla rytmeillä. Kuultiin 'Blame
it on the boogie', 'Dancing Queen', 'Lady Marmelade' ja 'Livin' on a prayer'. Kestävä
kehitys -teemaan nämä kappaleet eivät toisaalta mitenkään liittyneet. Se olikin selvästi
aineellisuuteen viittaava. Teema pilkahteli ensisijaisesti vieraiden puvuissa ja
koristeluissa. (Sundholm 2010, 8; Villit värit 2010, 5–7.) Kättelymusiikkiohjelma sisälsi
luonto-aiheisia teoksia, kuten Anssi Tikanmäen sarjan Maisemakuvia Suomesta ja
Seppo Paakkunaisen Muohtan (Lumi). Suomen kansalliseepos Kalevalan 175vuotisjuhlavuoden kunniaksi esitettiin muun muassa Väinö Haapalaisen Lemminkäinenalkusoitto sekä Sibeliuksen Karelia-alkusoitto. Kapellimestareiden työnjako toteutui
samalla tavalla kuin edellisenä vuonna. (Ilmoitus ohjelmasta 2010.)
Ylikapellimestari

Seppälä

käynnisti

Jääkärimarssilla. Tasa-arvo ja

vuoden

yhteistyö

2011

-teema oli

vastaanoton

perinteisellä

hienoisessa kontrastissa

ensimmäisen valssin kanssa: vieraat tanssivat Johann Straussin nuoremman Tonava
kaunoinen -valssin tahdissa. Toisena valssina soittokunta soitti Georg Malmstenin
Leilan. Ampuja johti tanssimusiikin osuudesta ainoastaan muutaman ensimmäisen
kappaleen, jonka jälkeen hän siirtyi luotsaamaan Comboa. Konserttisoittokunnan
johtamista jatkoi Ville Paakkunainen. (KAVI.) Sundholm (2010, 8) ja Latva-Kurikka
(2011) kirjoittavat, että tanssiorkesteri esitti vauhdikasta musiikkia Jailhouse Rockista
20

Naispaholaiseen

solistina

Osmo

Ikonen.

Latva-Kurlikka

(2011)

lisää,

että

tanssimusiikkia soitettiin tavalliseen tapaan noin klo 23.45 asti, jonka jälkeen vieraat
siirtyivät tanssilattialta jatkojuhlatilaisuuksiin.
Huomionarvoinen seikka vuonna 2011 oli se, että ohjelmailmoituksen mukaista
Combon ensimmäisen soittovuoron kappalejärjestystä muutettiin: 'Aamu' tuli jo
neljäntenä, 'Ainutkertainen' viidentenä ja 'September' kuudentena lauluna (KAVI;
Ilmoitus ohjelmasta 2011). Tämän kaltainen muutos ei ole ainoa lajissaan. Liitteessä 6
olevat ilmoitukset saattavat siis joiltakin osin erota toteutetusta ohjelmasta. Esimerkiksi
vuoden

2013

ilmoituksesta

poiketen

nuotistonhoitajan

kansion

mukaan

(Nuotistonhoitajan kansio) ei soitettu kättelymusiikkina Kuulan, Piston, Ahmaksen
sävellyksiä eikä Sibeliuksen poloneesia taikka Parantaisen teosta. Sitä vastoin esitettiin
listalla

viimeisenä

kapellimestareiden

ollut

Berliozin

sävellys.

tekevän

pieniä

muutoksia

Sen

tähden

presidentin

voidaan
jo

epäillä

hyväksymään

kappalelistaan.
Presidentti Halonen piti viimeisen vastaanottonsa vuonna 2011. Kaksitoistavuotisen
presidenttiytensä aikana itsenäisyyspäivän vastaanottoperinnettä on

presidentin

mukaan28 hieman muokattu kevyempään ja vilkkaampaan suuntaan. Kevyempi suunta
tarkoitti todennäköisesti jazz-tyyliseen musiikkiin erikoistuneen Combon tuloa
parkettilattialle vuonna 2000. Koppinen (2014) selostaa, että jazz tuli osaksi
itsenäisyyspäivän iltaohjelmaa Keltaiseen saliin 1990-luvulla presidentti Matti
Ahtisaaren aikana. Koppisen (emt.) mukaan jazz vakiinnutti asemansa pidettynä
musiikin lajina Ahtisaaren jälkeen, niin että laji pysyi suosiossa Halosen koko
presidenttiyden aikakauden.
Isäntäparin vaihtuminen toi mukanaan uusia musiikillisia mieltymyksiä vuoden 2012
juhlavastaanottoon.

Presidentti

Niinistön

puoliso

Jenni

Haukio

nosti

esille

nykykansanmusiikkia. (Väntönen & Lempinen 2012, 7; Koppinen 2014). Modernin
kansanmusiikin tulkitsijaksi valikoitui Saaga Ensemble -yhtye. Se esiintyi Keltaisessa
salissa. Tanssittuaan Valtiosalissa pari ensimmäistä valssia, jotka käytännössä olivat
pysähdystauolla varustettu Tonava kaunoinen, presidenttipari siirtyi kuuntelemaan
28

KAVI: Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kirjaston kokoelmat. Videotallenne: Itsenäisyyspäivän vastaanotto
6.12.2011 klo 20.45–22.15. Yle TV1. Presidentti Halosen Ylen toimittajalle antama haastattelu.
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tilaamaansa modernia kansanmusiikkia. (KAVI.) Musiikin lajissa tapahtuneesta uudesta
tuulahduksesta huolimatta ohjelma seurasi perinteistä kaavaa (Sundholm 2012, 2).
Teemana oli Suomalaisia tekoja ja töitä. Kättelymusiikin valinnoissa kiinnitettiin
huomiota

200

vuotta

täyttävään

Helsinkiin

ja

sen

asemaan

maailman

muotoilupääkaupunkina. Säveltäjä Tauno Marttisen 100-vuotisjuhlavuonna esitettiin
Pohjolan ja Noitien tanssin sarjastaan Pohjola. (Ilmoitus musiikkiohjelmasta 2012.)
Ylikapellimestari Seppälän lisäksi Kaartin soittokuntaa johti myös Paakkunainen
(Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 2012). Ampuja toimi päällikkökapellimestarina
viimeistä kertaa ennen eläkkeelle siirtymistä. Kapellimestareiden työnjako oli sama kuin
vuotta aiemmin. (KAVI).
Väntönen ja Lempinen (2012, 7) toteavat presidenttiparin koonneen vuoden 2012
soittolistan. Tämä väite ei kuitenkaan voi pitää paikkaansa, koska kuten aiemmin
todettiin (luku 3.2: Seppälä 2012, 8), musiikkiohjelman rakentamisen vastuu on
selvästikin juhlien kapellimestarilla, joka pyrkii huomioimaan isäntäparin toivomuksia
niin, että "hyväksytty musiikkiohjelma täyttää kutsujan toiveet". Konserttisoittokunta
tulkitsi pääasiassa valsseja, tangoja ja hitaita fokstrotteja. Sitä vastoin Combo
laulusolistinaan

Marika

Tuhkala

lauloi

diskomusiikin

iskelmiä

monilta

vuosikymmeniltä. Juhlaväki sai nauttia muun muassa Katri Helenan 'Nuoruus on
seikkailu' ja Jenni Vartiaisen 'Missä muruseni on' -lauluista sekä Virve Rostin 'Sadasta
salamasta'. Combo muutti kappalejärjestystään ja esitti ruotsinkielisen 'Deidres Samban'
kolmantena. Ilta huipentui kappaleisiin 'Livin' on a prayer', 'Let me entertain you' ja 'Eye
of the tiger' (KAVI; Väntönen & Lempinen 2012, 7; Sundholm 2012, 2; Kallio 2012).
Presidenttipari tarjosi omintakeisen juhlavastaanoton Tampereella vuonna 2013.
Vastaanotto pidettiin Tampere-talossa. Kättelymusiikkia johti ylikapellimestari Seppälä.
Myös soittokunnan uusi päällikkö Jyrki Koskinen johti soittokuntaa illan aikana.
Kättelyn ja samppanjalasillisen jälkeen vieraat ohjattiin perinteestä poiketen
konserttisaliin kuuntelemaan juhlakonserttia. Tähän voidaan lisätä vielä, että kanslian
(Itsenäistä Suomea 2013) mukaan juhlakonsertin jälkeen presidenttiparin isännöimässä
kahvitilaisuudessa sotaveteraaneille soittokunta vastasi musiikista. Seppälä täsmentää
(Ilmoitus ohjelmasta 2013), että konsertin päätyttyä soittokunta aloitti väliaikamusiikin
soittamisen jo vieraiden vasta siirtyessä kahvitilaisuuteen. Sotaveteraaneja lukuun
ottamatta

muut

vieraat

saivat

nauttia

noutopöydän

antimista

Tampere-talon
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Sorsapuistosalissa Tampere Filharmonian salonkiorkesterin sävelten soidessa (Itsenäistä
Suomea 2013; Presidenttipari tarjosi 2013, 2). Kaartin Combolla tällä vastaanotolla ei
poikkeuksellisesti ollut työtehtävää, sillä tanssiaisia ei pidetty. Kaartin soittokunnan
osuus tällä vastaanotolla jäi täten tavallista suppeammaksi. Varsinaista teemaakaan ei
nostettu yksiselitteisesti esille. Punaisena lankana juhlakonsertin läpi kulki ajatus
matkasta suomalaiseen sielunmaisemaan29, joka viittasi suomalaisen kansakunnan
identiteettitematiikkaan.
Seuraavana vuonna, Presidentinlinnan peruskorjauksen jälkeen, palattiin takaisin
perinteiseen vastaanottoviettopaikkaan. Yleisössä nähtiin Vapaaehtoistyö-teeman takia
erityisesti vapaaehtoistyöjärjestöjen edustajia, mutta myös keihäänheittäjiä ja tavallista
enemmän lottia ja sotaveteraaneja. (Sundholm 2014, 20.) Ylikapellimestari Seppälä
johti Kaartin soittokuntaa viimeistä kertaa ennen eläkkeelle siirtymistä. Presidenttipari
valitsi ensimmäiseksi valssikseen Jean Sibeliuksen Valse lyriquen. (Ilmoitus ohjelmasta
2014. KAVI.) Combo apulaiskapellimestari ja trumpetisti Lassi Ikäheimon johdolla
esitti kevyempää tanssimusiikkia. Solistina toimi Eeppi Ursin. Konserttisoittokunta
muisti George de Godzinskyn 100-vuotissyntymäpäivää tulkitsemalla tanssimusiikin
aikana 'Pohjolan yötä' ja 'Katupoikien laulua'. Tanssiaisten toteutuksesta vastasi
päällikkökapellimestari

Koskinen.

Kättelymusiikkiohjelma

sisälsi

suomalaisten

säveltäjien uutta tuotantoa, kuten Atso Almilan säveltämän Aerilas'n. Joukkoon
valikoitui niin ikään Pessi Levannon Helsinki by tram. (Itsenäisyyspäivä juhlittiin 2014;
Koppinen 2014; Ilmoitus ohjelmasta 2014.)
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KAVI: Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kirjaston kokoelmat. Videotallenne: Itsenäisyyspäivän vastaanotto
6.12.2013 klo 17.15–20.30. Yle Fem. Selostajan puhe ennen juhlakonserttia.
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4. MENETELMÄT

4.1. Tutkimus- ja aineistonhankintamenetelmät

4.1.1 Laadullinen tutkimus

Tämä tutkielma lähestymistavaltaan on laadullinen eli kvalitatiivinen. Kvalitatiivinen
lähestymistapa hahmotetaan tieteellisessä tutkimuksessa kvantitatiivisen tutkimuksen
vastakohdaksi (Tuomi, Sarajärvi 2006, 66). Vastakkainasettelu on Hirsjärven,
Remeksen ja Sajavaaran (2007, 131–133) mukaan turha, sillä molempia tutkimuksia on
tarkasteltava mieluummin toisiaan täydentävinä kuin poissulkevina suuntauksina.
Laadullinen

tutkimus

pyrkii

kuvaamaan

todellista

elämää

kokonaisvaltaisesti

löytääkseen tai paljastaakseen tosiasioita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2007, 156–
157).
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (emt., 156–160) jatkavat, että laadullinen tutkimus on
yhteisnimike mitä moninaisimmille tutkimuksille. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa
korostuu

havaintoihin

ja

empiriaan

eli

kokemukseen

perustuvan

tiedon

kokonaisvaltainen hankinta. Aineiston analyysia ohjaa induktiivinen eli yksityisestä
yleiseen johtava lähestymistapa. Parempina pidetään metodeja, joissa tutkittavien oma
ääni pääsee parhaiten esille, kuten haastattelua tai havainnointia. Joustavassa
tutkimussuunnitelmassa tutkittavien kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti ja
aineistoa käsitellään ainutlaatuisena. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 127, 156–
160.)
Tutkimuksen menetelmällisiä valintoja tehtäessä on hyvä pohtia keskeisten ratkaisujen
perusteluja. Tähän näkemykseen yhtyy Hakala (1999, 23), jonka mukaan valittu tie on
myös perusteltava. Ei siis riitä, että tutkija ainoastaan toteaa pohdinnan jälkeen
päätyneen laadullisen menetelmän käyttämiseen, vaan metodologisia päätöksiä pitää
pystyä arvioimaan kriittisesti ja itsenäisesti loogisin perusteluin varustettuna. Tuomi ja
Sarajärvi (2006, 69) kuitenkin torjuvat von Wrightiin (1970) viitaten loputtoman
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valintojen purkamisen, sillä niitä "ei voi avata rationaalisesti loputtomiin, vaan jossain
kohden tulee vastaan perustelematon usko tai asenne". Perustelen tässä luvussa juuri
keskeisiä metodologisia päätöksiäni pro gradu -tutkielman sallimissa rajoissa.
Laadullinen lähestymistapa muotoutui tutkimuksen edetessä. Aineiston keräämiseksi ja
sen analyysimenetelmäksi tarvittiin syvälle menevä tutkimusote30, jota edustaa juuri
kvalitatiivinen

lähestymistapa.

Kvantitatiiviselle

tutkimukselle

ovat

ominaisia

numeerinen mittaaminen ja tilastolliset menetelmät (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
2007, 136). Nämä eivät sopineet Kaartin soittokunnan ohjelmistoa muuttaneiden
tekijöiden tutkimiseen. Tämä johtui siitä, että tutkittavat tekijät olivat yksilö- ja
tilannesidonnaisia ja painoarvoltaan erilaisia (esim. musiikkiohjelman laatimisvaiheiden
kokonaiskuva, kapellimestareiden kappalevalintakriteerit), joten jokainen tekijä tuli
käsitellä

ainutlaatuisena

omassa

ympäristössään.

Siksipä

tutkimusongelman

kokonaisvaltainen kuvaaminen asioiden löytämiseksi ja paljastamiseksi onnistui
parhaiten kvalitatiivisin menetelmin. Mäkelä (1990, 47) lisää, että laadullisessa
tutkimuksessa aineistoa "käsitellään autonomisina kulttuurituotteina", mikä on myös
tämän työn tarkoitus.
Toinen syy kvalitatiivisen tutkimuksen sopivampana pitämiseen oli kvantitatiiviselle
tutkimukselle ominaisen perusjoukon puuttuminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007,
136). Sen tähden ei voitu puhua perusjoukon otoksestakaan. Tutkittavat ja heidän
ainutkertainen asemansa soittokunnan itsenäisyyspäivän musiikkiohjelman suunnittelun
dynamiikassa selvisivät vasta tutkimuksen aikana.
Kolmas syy laadullisen suuntauksen valitsemiselle oli tämän tutkielman selittävä
tarkoitus, joka tuki empiriaan perustuvaa laadullista tutkimusotetta31 (emt., 134).
Pääkysymykseen vastaaminen syy–seuraussuhteiden valossa tuli

mahdolliseksi

keräämällä ensin rikasta ja monitasoista aineistoa. Keräsin aineiston puolistrukturoidun

30

Laadullisen tutkimuksen syvälle menevällä tutkimusotteella tarkoitan tutkimuskohteen tarkastelemista
luonnollisessa ympäristössään monimuotoisena ilmiökenttänä, jota ei identifioida muuttujien perusteella, kuten on
tapana tehdä määrällisessä tutkimuksessa. Tähän näkemykseen yhtyvät Hirsjärvi ja Hurme (2001, 25–26), joiden
mukaan muuttujia laadullisessa tutkimuksessa ymmärretään toisiinsa kietoutuneina. Sen tähden huomiota kiinnitetään
ilmiökentässä tapahtuvien todellisen elämän kehitysprosessien seikkaperäiseen kuvailuun muuttujien kategorioiden
muodostamisen sijasta.
31

Selittävän tarkoituksen strategia voi tutkimuksessa olla myös kvantitatiivinen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007,
134).
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haastattelun

avulla.

Se

on

yksi

tyypillisimpiä

laadullisen

tutkimuksen

tiedonkeruumenetelmiä (Eskola & Vastamäki 2001, 24).
Neljänneksi syyksi nostan esille Alasuutarin (1999, 83) käsityksen, jonka mukaan
aineiston luonne asettaa rajat sille, "millaisia metodeja voi käyttää". Kerätyn
primaariaineiston perusteella, johon kuuluivat teemahaastattelujen litteroidut tekstit sekä
ilmoitukset musiikkiohjelmasta, pidin parempana tutkia pääkysymystä laadullisin
menetelmin. Tämä johtuu siitä, että litteroidut tekstit on saatu aikaan tyypillisellä
laadullisella menetelmällä eli teemahaastattelulla. Jouduin siis hylkäämään analyysin
perustumisen määrälliseen tutkimussuuntaukseen.
Vaikka tämän syvälle menevän tutkimusotteen sisällä muutostekijöitä ymmärretään
toisiinsa kietoutuneina, arvelen, että niiden määrällinen laskeminen luvussa 8 sekä
tiivistäminen luetteloon liitteessä 7 palvelee tutkimuskohteen parempaa ymmärtämistä.
Sen takia voidaan osoittaa oikeaksi tämän luvun alussa oleva Hirsjärven, Remeksen ja
Sajavaaran (2007, 131–133) näkemys, jonka mukaan on turhaa asettaa vastakkain kaksi
tutkimussuuntausta, vaan ne on nähtävä pikemminkin toisiaan täydentävinä. Tähän
näkemykseen yhtyy myös Hakala (2009, 168). Sen tähden pyrin hyödyntämään
määrällisenkin tutkimussuuntauksen piirteitä, jotka ilmenivät musiikkiohjelman
muutostekijöiden hahmottamisena numeerisessa muodossa.

4.1.2 Haastattelu ja havainnointi

Haastattelu on usein käytetty joustava menetelmä, joka soveltuu monenlaisiin
tutkimustarkoituksiin

(Hirsjärvi,

Hurme

2001,

34).

Haastattelun

aineistonkeruumenetelmäksi valitsemista perustelen sillä, että haastattelussa ihminen
nähdään – esimerkiksi lomakekyselyyn verrattuna – subjektina, jolla on haastattelijan
rinnalla aktiivinen asema. Haastattelu mahdollistaa vastausten täsmennykset sekä
henkilöiden ajatusmaailman paremman tavoittamisen. Verrattaessa haastattelua
aineistonkeruumenetelmänä kyselylomakkeeseen yhdyn Hirsjärven ja Hurmeen (2001,

26

34–37) ajatuksiin, joiden mukaan haastattelulla oli helpompi motivoida henkilöitä tulla
tutkimukseen mukaan. Henkilöiden suostuminen oli ratkaisevan tärkeää koko projektin
onnistumiselle. Haastattelujen aikana oli mahdollista observoida haastateltavia
havaintojen validiuden tarkistamiseksi; niinpä teemahaastattelu ja observointi
täydensivät toisensa.
Havainnoin myös Kaartin soittokunnan harjoituksia Finlandia-talon Finlandia-salissa
2.12.2015.

Harjoituksen

havainnoinnista

sain

henkilökohtaiseen

kokemukseen

perustuvan näytteen soittokunnan autenttisesta toimintamallista kokonaisuutena.
Huomionkohteinani olivat kapellimestarin, soittokunnan ja yksittäisten muusikoiden
vuorovaikutus sekä puhallinorkesterin soittotapa. Observoinnin kautta saatu empiirinen
tieto antoi päteviä vihjeitä kapellimestareiden analyysisitaattien tulkitsemiseksi. Tuomi
ja Sarajärvi (2006, 83) tukevat näkemystäni sanomalla, että "asiat nähdään
havainnoinnin avulla ikään kuin oikeissa yhteyksissään". Yhdyn Tuomen ja Sarajärven
(ems.) ajatukseen lisäämällä, että havainnointi monipuolistaa tiedon määrää tutkittavasta
kohteesta. Monipuolinen tieto auttaa näkemään tutkittavaa ilmiötä eri näkökulmista
käsin.
Kyselylomakkeeseen verrattuna haastattelun käsittelyn haittapuolena on hitaus, kun taas
lomakkeiden käsittely on Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 37) mukaan huomattavasti
nopeampaa. Teemahaastatteluissa kertyi lisäksi runsaasti aineistoa, joka ei varsinaisesti
liittynyt tutkimusongelmaan. Ylimääräinen aines jonkin verran hidasti analyysia, sillä
asiaan kuulumattoman tekstin karsimiseen pois kului aikaa.
Aineistonkeruumenetelmien eri muodoista valitsin nimenomaan teemahaastattelun.
Teemahaastattelu on välimuoto lomake- ja avoimen haastattelujen välillä. Siinä kysyjä
voi vapaasti muuttaa kysymysten muotoa ja vaihtaa niiden järjestystä, vaikkakin teemaalueet ja kysymysten sisältö pysyvät samoina (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 203;
Eskola & Vastamäki 2001, 24–27); niinpä vapaamuotoinen keskustelunomainen
rakenne toi haastateltavien äänet kuuluviin.
Hirsjarvi ja Hurme (2001, 48) lisäävät, että teemahaastattelu ottaa huomioon
henkilöiden asiatulkintoja ja niille antamien merkitysten keskeisyyttä. Toisaalta tämä
puolistrukturoiduksi haastatteluksi kutsuttu aineistonhankintamenetelmä ei kuitenkaan
ole rakenteeltaan niin vapaa kuin avoin eli strukturoimaton haastattelu, vaikka
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teemahaastattelu onkin lähempänä avointa kuin lomakehaastattelua. (Hirsjärvi & Hurme
2001, 47–48.) Avoimen haastattelukeskustelun ominaispiirteisiin Hirsjärven, Remeksen
ja Sajavaaran (2007, 203) mukaan sekoittuu helposti rönsyilevyyttä, mikä ei olisi
palvellut kyseessä olevaa tarkoitukseltaan selittävää tutkimusta. Pidin tämän takia
avointa haastattelua huonompana vaihtoehtona teemahaastatteluun verrattuna. Hirsjärvi
ja Hurme (2001, 45) arvioivat, että strukturoitu haastattelu sopii taas parhaiten
tutkimukseen, jossa aineisto halutaan muun muassa kvantifioida. Aineiston kvantifiointi
vuorostaan soveltuu pikemminkin määrälliseen kuin laadulliseen tutkimukseen.
Hylkäsin

myös

strukturoidun

haastattelun.

Tuloksena

on,

että

aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu.

4.1.3 Teemahaastattelun toteutus

Haastateltavaan

kohderyhmään

valitsin

henkilöt

tutkimustehtävän

perusteella.

Haastateltavien määrä muotoutui tutkimuksen edetessä. Suunniteltu määrä ylettyi
kolmella henkilöllä. Syynä oli kolmen laulusolistin mukaan ottaminen tutkittavien
joukkoon. Heidän mielipiteensä täydensivät Combon ohjelman laatimisvaiheita
valottamalla laulajan asemaa ohjelman muutostekijänä. Haastateltujen henkilöiden
nimitiedot kokosin liitteeseen 2.
Valitessani haastateltavia en pyrkinyt tavoittamaan tiettyjä henkilöitä, vaan solistit
valikoituivat netistä saatavien yhteystietojensa sekä tavoitettavuutensa mukaan. Kutsuin
kolme ensimmäiseksi tavoittamaani solistia haastatteluun.
Tutkimuksen edetessä ilmeni, että aineiston saturaation saavuttamiseksi piti laajentaa
tutkittavien kapellimestareidenkin määrää. Pidin yhteensä 11 haastattelua ja haastattelin
12 henkilöä, joihin kuuluvat kaikki vuosina 2006–2014 palvelleet puolustusvoimien
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ylikapellimestarit32, Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestarit, kapellimestarit sekä
kaksi apulaiskapellimestaria. Haastattelin kahta adjutanttia samanaikaisesti.
Henkilöihin otin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Lyhyen esittäytymisen jälkeen
kerroin

selvästi

ja

ytimekkäästi

Helsingin

yliopistossa

meneillään

olevasta

tutkimushankkeestani ja sen aiheesta. Selostin lisäksi, että haastattelut ovat osa
tutkielmaani,

ja

että

niiden

analysoinnin

myötä

kertyvää

aineistoa

käytän

tutkimuksessani. Vastaajia kertomani aihe kiinnosti. Sopiminen tapaamisajasta tapahtui
yleensä jo ensimmäisen puhelinsoiton yhteydessä.
Suurimman osan haastatteluista pidin Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella
(Unioninkatu 38 C). Henkilöt saivat halutessaan ehdottaa myös oman paikan
tapaamiselle. Kolme haastattelua toteutin Kaartin soittokunnan johdon nykyisessä
sijoituspaikassa Finlandia-talossa, jonka tiloissa puhallinorkesteri myös harjoittelee.
Tapaaminen presidentin adjutanttien kanssa toteutui puolustusvoimien pääesikunnassa.
Haastattelut pidin henkilöiden omilla nimillään.
Videokameralla JVC Everio tallennetut tapaamiset toteutin 23.11.–18.12.2015 välisenä
aikana. Valitsin videokameran tallentamisvälineeksi, koska videokuva oli avuksi
litteroinnissa, mutta myös tiettyjen merkityssisältöjen ymmärtämisessä. Tutustuin
kutsumiini henkilöihin pienen keskustelutuokion aikana sekä ennen varsinaista
haastattelua että sen jälkeen. Jos heillä oli kysyttävää projektista, annoin tapaamisen
aluksi ja lopuksi aikaa kysymyksiin.
Haastattelujen aikana, joita ohjasi liitteessä 1 oleva haastattelurunko, pidin
tutkimussuunnitelman pääkysymyksen lisäkysymyksineen koko ajan esillä. Kysyin
tarvittaessa rungon teema-alueiden ympäriltä nousevia tarkentavia kysymyksiä. Niiden
pohjalta

muotoilin

keskustelun

painopisteitä.

Tällä

puolistrukturoimattomalla

rakenteella loin mahdollisimman keskustelunomaisen ilmapiirin, jossa henkilöillä oli
eräänlaista vapautta kertoa aiheesta omalla tyylillään sortumatta kuitenkaan
epärelevanttiin keskusteluun.
Haastattelujen kesto vaihteli 20 minuutista puoleentoista tuntiin. Combon laulusolistien
haastattelut olivat kestoltaan lyhyitä. Tapaamisten aikana tein muistiinpanoja. Niitä
32

Puolustusvoimien ylikapellimestari Harri Saksan kanssa tiedonanto toteutui puhelinkeskustelujen välityksellä
(Henkilökohtainen tiedonanto nro 4).
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käytin

aineistoa

analysoidessani.

Jokaisen

haastattelun

päätteeksi

annoin

mahdollisuuden kertoa vapaasti aiheeseen liittyvistä asioista, jotka ehkä vahingossa
olivat jääneet kertomatta. Aikaisemmat kokemukseni haastattelun toteuttamisesta
opinnäytetarkoituksessa tukivat aineistonkeruuvaihetta.

4.2. Aineiston analyysimenetelmät

Videokuva auttoi litteroinnin aikana tilanteissa, joissa jostakin sanasta en saanut selvää.
Esimerkiksi puoliääneen lausutun sanan kohdalla jouduin analysoimaan kontekstin
kokonaisuutta.

Turvauduin

käytettyjen

elekielen

merkkien

ja

kasvonilmeiden

tulkitsemiseen. Kasvoista oli mahdollista päätellä luotettavammin, jos henkilö tarkoitti
lausumansa virkkeen ymmärrettäväksi tosissaan vai jonkun sävyn kera (esim. ironia).
Myös Hirsjärvi ja Hurme (2001, 34) arvelevat, että ei-kielelliset vihjeet auttavat
vastausten ja niihin liittyvien merkitysten ymmärtämistä.
Hirsjärvi ja Hurme (emt., 139) jatkavat arvioimalla ohjeita aineiston litteroinnin
tarkkuudesta: yksiselitteisiä ohjeita ei ole. Niinpä tallennetut haastattelut siirsin ensin
videokameran muistikortista OneDrive-pilvipalveluun, ja niiden varmuuskopiot
muistitikulle. Tietokoneen videokatseluohjelmalla litteroin tekstiä sana sanalta niin, että
jouduin usein kelaamaan tallennetta muutama sekunti taaksepäin. Videokatseluohjelman
rinnalla tietokoneen ruudussa oli samanaikaisesti auki Word-tekstinkäsittelytiedosto,
jonne tallensin kuultua tekstiä. Litteroinnin aikana käytin kuulokkeita paremman
kuuluvuuden saamiseksi.
Litteroinnissa

pyrin

tallentamaan

haastateltavien

tapaa

ilmaista

itseään

mahdollisemman tarkasti. En tosin kiinnittänyt huomiota toistoihin. Jotkin turhat toistoja täytesanat, kuten esimerkiksi ’tuota’, jätin yleensä pois. En myöskään kiinnittänyt
huomiota puhekielessä tavalliseen lausumistapaan, jossa viimeinen kirjain verbeissä jää
lausumatta: ’nähny, menny, tullu’, vaan täydensin joitakin sanoja kirjakielen muodon
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mukaisiksi lukemisen helpottamiseksi. Jos jotkin haastattelun osat eivät liittyneet
tutkielman aiheeseen, jätin ne litteroimatta.
Kun litterointi oli valmis, tulostin tekstit A4-paperiarkin molemmalle puolelle. Tekstiä
kertyi yhteensä 67 sivua; fonttikoko 11, riviväli 1,15.
Alasuutarin (1999, 39) mukaan laadullisessa analyysissa on kaksi osaa: havaintojen
pelkistäminen ja päätehtävän ratkaiseminen. Jyrkkää erottelua ei kuitenkaan pidä tehdä,
sillä molemmat vaiheet nivoutuvat toisiinsa. Niinpä aloitin aineiston analyysin
lukemalla litteroidut haastattelut läpi ensin luodakseni kokonaiskuvan aineistosta.
Toisen ja kolmannen lukemiskerran aikana tein merkintöjä. Tavoitteeni oli havaintojen
tiivistäminen

teemoiksi

ja

niiden

ryhmittely

analyysirungoksi.

Käytin

siis

analyysimenetelmänä teemoittelua. Se on laadullisen tutkimuksen perusmenetelmä,
jossa pyritään hahmottamaan keskeisiä teemoja. Teemoittelu etenee teemojen
muodostamisesta ja ryhmittelystä niiden seikkaperäisempään käsittelyyn. (Teemoittelu.)
Useamman lukemiskerran aikana etsin tekstistä nousevia teemoja päätehtävän
ympärille. Yritin löytää myös uusia näkökulmia. Nousevat teemat liittyivät
enimmäkseen pääkysymykseen ja lisäkysymyksiin. Ilmeni myös alateemoja, joita
kirjasin ylös. Alateemat ryhmittelin ja yhdistin ne sisällöltään lähimpiin isompiin
teemoihin. Kypsyttelin aihealueet mielessäni, ja annoin tarpeeksi aikaa niiden
työstämiseksi. Lopulta tiivistin keskeisimmät teemat analyysirungoksi.
Analyysirunkoon
kokonaiskuva,

valikoituivat

seuraavat

juhlavastaanoton

teemat,

teemat:

musiikkiohjelman

kanslian

ja

laatimisen

kapellimestareiden

kappalevalintakriteerit, Kaartin Combon johtaja ja laulusolisti, solistin yhteistyö
kapellimestarin kanssa, solistin aiempi ohjelmisto, solistin käsitykset ohjelmasta,
sovitukseen liittyvät tekijät, musiikkiperinteet ja ohjelmiston uudistamispyrkimykset.
Analyysiluvut 5–7 etenevät analyysirungon teemojen mukaisesti. Osa teemoista ovat
uusia eli ne täydentävät johdannossa asetettuja lisäkysymyksiä, joita työn alkuvaiheessa
pidin eräänlaisina hypoteeseina. Olin asettanut ne tukeutuen olemassa olevaan
tutkimusaineistoon. Johdannon lisäkysymyksissä oletan, että musiikkiohjelman
suunnittelussa mukana olevat henkilöt, presidentin valitsemat juhlan teemat, perinteet
sekä sovitukseen liittyvät seikat ovat olleet ohjelman muutostekijöinä vuosina 2006–
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2014. Tutkimuksen edetessä eli viimeistään teemoittelun aikana selvisi, että
muutostekijöitä on ollut oletettua määrää huomattavasti enemmän.
Tämän takia täsmennän tehtävänasettelua. Analyysirungon uusien teemojen perusteella
asetan luvussa 1 olevien neljän lisäkysymyksen ryhmään (a–d) seuraavat tarkentavat
lisäkysymykset e–h: e) Mitkä tekijät ohjaavat Kaartin soittokunnan johtoa laulusolistia
valitessa? f) Millainen on solistin yhteistyö Combon johtajan kanssa? g) Otetaanko
laulajan aiempi ohjelmisto huomioon ohjelman suunnittelussa? h) Millaisia ovat solistin
käsitykset juhlavastaanottoon sopivasta ohjelmasta?
Kuten tarkentavista lisäkysymyksistä näkyy, aihepiiri painottuu laulusolistin asemaan
ohjelman sisällön muokkaajana. Olennaiseksi kysymykseksi pyrin nostamaan kanslian
ja kapellimestareiden kappalevalintakriteereitä. Vastaan tähän kysymykseen alisäkysymyksen

yhteydessä.

Se

onkin

ilmeisesti

keskeinen

pääkysymyksen

ratkaisemisen kannalta, koska viime kädessä tiettyjen kappalevalintakriteerien
ohjaamana henkilö valitsee sävellyksen esitettäväksi tai jättää sen soittamatta.
Asetan haastateltujen mielipiteet ensi sijassa rinnakkain, mutta myös vastakkain. Tästä
syystä analyysimuotoa ainakin osittain voidaan pitää vertailevana. Analyysiluvuissa
olen tietoisesti käyttänyt runsaasti siteerattuja aineisto-otteita, jotta haastateltujen oma
ääni pääsisi paremmin esille. Myös Hakala (2009, 171) arvelee, että kvalitatiivisen
tutkimuksen tuleekin pyrkiä tutkittavien toimijoiden omien tulkintojen esille
nostamiseen ja tunnustamiseen. Törrösen (2007, 43) mukaan siteeratut aineisto-otteet
muun muassa "luovat lukijalle mahdollisuuden (sijais)kokea tutkimuksen kohteena
olevan sosiaalisen maailman asioita". Sitaatit rikastuttavat tekstiä "moninaisilla äänillä
ja perspektiiveillä" (ems.).
Analyysissa käytän viittauksia tutkielman teoriataustaan. Tarkoituksenani on kytkeä
tutkielman teoriakehys empiiriseen aineistoon keskusteluttamalla aineistot keskenään
omaa selkeää argumentoivaa otetta unohtamatta. Pyrin korostamaan tulkintani
pääkohtia ja osoittamaan erilaisia yhteyksiä. Pitkät sitaatit on kirjoitettu pienemmällä
fonttikoolla ja sisennetty erottuakseen selvemmin muusta tekstistä.
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5. PRESIDENTIN KANSLIAN JA KAPELLIMESTAREIDEN
YHTEISTYÖ

5.1 Ohjelman laatimisen kokonaiskuva

Mitkä tekijät ovat muuttaneet vastaanottojen musiikkiohjelmaa vuosien 2006–2014
aikana? Pääkysymystä on loogista lähestyä tarkastelemalla analyysirungon ensimmäistä
teemaa, joka luo yleisen kuvan ohjelmiston muutostekijöihin. Teoriaosan luvussa 3.2
ilmeni musiikkiohjelman laatimisen olevan kokonaisvaltainen prosessi, johon
osallistuvat monet henkilöt. Kaartin soittokunnan musiikkiohjelman suunnittelu
Tasavallan presidentin kanslian kanssa alkaa hyvissä ajoin ennen itsenäisyyspäivää:
ohjelman laatimisesta vastaava kapellimestari ottaa yhteyttä kansliaan mahdollisesti jo
loppukesästä. Puolustusvoimien ylikapellimestari Elias Seppälä (2015)33 kuvaa alkua
seuraavalla tavalla:

Kun tietää nämä Linnan kiireet, mä on ollut sinne Linnaan hyvissä ajoin syksyllä
yhteydessä ja kysellyt: "Itsenäisyyspäivä lähestyy jo", tai jo elo- syyskuussa: "Minkälaisia
teemoja on suunniteltu?", ja näin poispäin, että osaa vähän varautua siihen, jos jotain
erikoista on ollut.

Presidentin kanslian puolella ollaan myös aktiivisia hyvissä ajoin ennen valtakunnan
suurinta juhlaa. Presidentin adjutanttina vuosina 2006–2012 palvellut Jukka Jokinen
(2015) kertoo:

Kyllä tietysti tässä on se kun sitten kysymys tasavallan suurimmasta tilaisuudesta,
etukäteisvalmistelut ja keskustelut käydään kabinetissa valmistelun osalta. Ja tämä on
oikeastaan se sellainen aivoriihi, josta syötteitä voidaan sinne soittokunnan suuntaan antaa,
jos löytyy jo etukäteen ajatuksia, että tähän suuntaan.
33

Kirjoittaja viittaa vuosiluvulla lähteisiin ainoastaan silloin, kun haastatellun henkilön sitaatti esiintyy analyysissa
ensimmäistä kertaa.
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Kun saadaan alustavaa pohjatietoa ja suuntaa antavia ajatuksia lähestyvän juhlan
kaavaillusta sisällöstä, kapellimestari alkaa suunnittelemaan musiikkiohjelmaa. Seppälä
jatkaa:

Tietysti siinä vaiheessa kun siitä [Presidentin kansliasta] tulee tieto, että mitä on teemana,
miten sitä voisi musiikissa ilmentää. Lähinnä se on ollut kapellimestarin ajatustyötä. Ei
siinä juurikaan minkälaisia toimikuntia ollut pohtimassa sitä .

Kansliasta tulevaan pyyntöön kapellimestari vastaa esityslistalla. "He eivät sano, mitä
siellä pitää soittaa, vaan ne pyytää, että kapellimestari tekee esityksen siitä, että mitä ne
kappaleet voisivat olla, jotka sopii", toteaa Seppälä. Ohjelman suunnittelu on hänen
mukaansa itsenäistä työtä, josta viime kädessä kapellimestari kantaa vastuuta. Herää
luonnollisesti kysymys: kuka kapellimestareista laatii ja lähettää ohjelman presidentin
kansliaan?

Luvussa

3.1

totesin,

että

työnjako

ylikapellimestarin,

päällikkökapellimestarin ja kapellimestarin välillä on vaihdellut vuodesta toiseen.
Pohdin vastausta kysymykseen tarkastelemalla kapellimestareiden tulkintoja asiasta.
Päällikkökapellimestari

Raine

Ampuja

(2015)

ilmaisee

mielipiteensä

omasta

näkökulmastaan:

Se on sillä lailla että Linnan juhlia varten ylikapellimestari tekee esityksen niistä
kappaleista mitkä on kättelymusiikkia. Ja sitten koska tanssimusiikkia johtaa soittokunnan
puolelta, ne tekevät sen esityslistan mitä musiikkia siihen tulee. [– –]. Minä tein sen
[tanssimusiikin esityslistan] soittokunnan päällikkönä kyllä ainakin viime vuosina. Se oli
ihan yksiselitteistä, se meni niin. Mutta oli siellä vaiheita, milloin ylikapellimestari sen teki.

Ampujan toteamus kuvaa selkeästi ylikapellimestarin tehtävän: hän suunnittelee
nimenomaan kättelymusiikkia. Soittokunnan kapellimestarit vastaavat vuorostaan
tanssimusiikin

ohjelmasta.

Ampuja

täydentää

kuvaa

tuomalla

lisää

tietoa

ylikapellimestarin ja päällikkökapellimestarin työnjaosta:
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Nyt täytyy muistaa se, että esimerkiksi kun Elias Seppälä oli päällikkönä, hän teki sen
[esityslistan] soittokunnan päällikkönä, mutta kun Harri Saksa tuli ylikapellimestariksi, hän
ei edes, hän taisi johtaa yhden tai kaksi kappaletta, joten hän ei sitä esitystä edes tehnyt. Sen
jälkeen kun Eliaksesta tuli ylikapellimestari [vuonna 2008], hän taisi tehdä, koska se
laitettiin hänen tehtävänkuvaan todennäköisesti se esitys siitä, miten se menee. Mutta tämä
on semantiikkaa tämä puoli tästä asiasta. Siis käytännössä ne, jotka sen musiikin johtaa, ne
tekivät omalta osaltaan tämän.

Ampujan kiteyttävä näkemys antaa ymmärtää, että juhlassa musiikin johtamisesta
vastaava kapellimestari yleensä suunnitteleekin kappalelistaa omalta osaltaan.
Poikkeuksena voidaan pitää ylikapellimestari Harri Saksaa, joka ei suunnitellut
ohjelmaa,

vaan

ylikapellimestariksi

luotti

asiassa

vuonna

suunnittelua.

Kapellimestari

näkemyksen

ja

arvioi

2008
Ville

omasta

Seppälään 34.

päällikkökapellimestari
ylennyttyään

jatkoi

Paakkunainen
näkökulmastaan

Seppälä

kättelymusiikkiohjelman

(2015)

vahvistaa

Ampujan

päällikkökapellimestarin

ja

kapellimestarin työnjakoa:

Viime vuosina varsinkin kättelymusiikin suunnittelusta etupäässä vastaa ylikapellimestari.
Toki asiasta voidaan keskustella ja muuta, mutta hän vastaa siitä. Soittokuntakokoonpanon
tanssimusiikista tänä vuonna ja viime vuonna [2015 ja 2014] vastaa soittokunnan päällikkö,
ja minä olin silloin kahtena vuotena [2011–2012] aikaisemmin sitä suunnittelemassa.

Myös soittokunnan kapellimestarilla on siis ollut tärkeä tehtävä tanssimusiikin
suunnittelussa. Eri vuosina suunnitteluvaihe toteutettiin selvästi eri tavoin. Tämän
seikan Ampuja osoittaa oikeaksi:

Siellä on ollut vähän vaihtelevia käytäntöjä, kuka Linnaan sen esityksen viime kädessä on
tehnyt. Ne on tehty käytännössä yhteistyönä ylikapellimestarin ja soittokunnan päällikön
kanssa. Se on lopputulos.

34

Henkilökohtainen tiedonanto nro 4.
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Ampujan kokoavaan mielipiteeseen puolustusvoimien ylikapellimestari Jyrki Koskinen
(2015) lisää, että ylikapellimestari ei vaikuttanut tanssimusiikin ohjelman laatimiseen
eikä myöskään päällikkökapellimestari puuttunut kättelymusiikkiin vuosina 2013–2014:

Haastattelija: Millä tavalla [soittokunnan] päällikkö sai vaikuttaa kappalelistan lopulliseen
tulokseen?
Koskinen: No ei yhtään millään tavalla, ainakin sinä aikana kun mä olin päällikkönä, siis
kättelymusiikkilistaan. Valitsin siis tanssimusiikin, mitä esitettiin. Jako oli hyvin selkeä:
kättelymusiikin hoiti ylikapellimestari, itse sen ohjelmiston myös kokosi, eihän kyllä
myöskään puuttunut tanssimusiikkiin kokoamiseen millään tavalla. Se oli ihan selkeä
työnjako.

Koskisen näkökulma vahvistaa Ampujan ja Paakkunaisen kertomukset työnjaosta
ylikapellimestarin ja soittokunnan päällikön välillä; siitä huolimatta että molemmat
kapellimestarit tekevät yhteistyötä, he eivät käytännössä laadi ohjelmaa yhdessä, vaan
valmis kättelymusiikki ja tanssiohjelma, joka näkyy ilmoituksessa adjutanteille (Liite
6), on useamman kapellimestarin itsenäisen työn tulosta. Tämän luvun alussa oleva
Seppälän kertomus toi esille sen, että kapellimestarista riippumatta musiikkiohjelman
laatiminen

on

siitä vastuussa

olevan

henkilön

"ajatustyötä".

Tanssimusiikin

suunnittelussa kapellimestarin rooli korostui etenkin vuosina 2011–2012, kun
Paakkunainen teki sitä kahtena vuotena peräkkäin.
Kaartin

Combon

ohjelmasta

huolehtii

tanssiorkesteria

johtava

henkilö.

Apulaiskapellimestarina vuonna 2014 Comboa johtanut soittokunnan pitkäaikainen
trumpetisti Lassi Ikäheimo (2015) ilmaisee asian seuraavalla tavalla:

Se on yleensä niin, että soittokunnan päällikkö suunnittelee sitä soittokunnan osuutta ja
Combon vetäjä sitä Combon osuutta. Tietysti menee silleen, että soittokunnan päällikkö ja
jopa kapellimestari katsoo sen mun tekemän listan, hyväksyy, kommentoi ja esittelee sitten
vielä presidentin Linnaan.
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Combon johtajan valmiiseen ohjelmaan saattaa siis puuttua mielipiteillään molemmat
soittokunnan kapellimestarit. Kapellimestari Sami Hannula on Ikäheimon kanssa
jokseenkin eri mieltä. Näyttää siltä, että vuosina 2006–2011 Combon johtajalla oli
enemmän vapautta päättää ohjelmasta. On toki otettava huomioon Hannulan toimineen
soittokunnassa kapellimestarin virassa, jonka työnkuvaan kuului muun muassa Combon
johtaminen. Hannula (2015) sanoo päällikön vaikuttamisesta Combon kappalelistan
suunnitteluun seuraavaa:

Haastattelija: Millä tavalla päällikkö vaikutti omilla neuvoillaan kappalevalintoihin?
Hannula: No käytännössä ei mitenkään. Joskus hän saattoi; mä muistan että kerran on
sanonut, että olisi hyvä että alussa ei kovin nopeata, että siellä mahtuu tanssimaan, mutta ei
hän koskaan ollut seuraamassa harjoituksia eikä niitä esityksiäkään. Tietysti kun hän johti
sitä soittokuntaa – tanssiosuutta [– –] enkä mä tiedä, oliko se siitä niin kauhean
kiinnostunutkaan. Se kuului mun toimenkuvaan. Mä hoidin sen, ja siitä tuli hyvää
feedbackia, niin ei hänellä ollut syytä lähteä ruotimaankaan.

Voidaan kokoavasti päätellä kapellimestareiden mielipiteiden ja liitteen 6 perusteella,
että tanssiorkesterin ohjelmaa laatiessa sen johtaja antaa valmiin listan soittokunnan
päällikölle. Päällikkö lähettää sen eteenpäin oman tanssimusiikkiohjelman kanssa
ylikapellimestarille

(vuodesta

2008

alkaen).

Ylikapellimestari

toimittaa

ohjelmailmoituksen presidentin kansliaan. Paakkunainen osoittaa päätelmän oikeaksi:
"Se prosessi kun se menee ylikapellimestarin kautta ja ylikapellimestarilta presidentin
kansliaan, [– –]". Ennen vuotta 2008 ylikapellimestarin sijasta ilmoituksen lähetti
soittokunnan päällikkö. Tämä seikka näytettävissä toteen havainnoimalla ilmoituksia
ohjelmasta (Liite 6): Seppälä oli lähettänyt esitykset adjutanteille vuoteen 2007 mukaan
lukien soittokunnan päällikön asemassa, ja vuosina 2008–2014 ylikapellimestarina.
Presidentti Halosen adjutanttina vuosina 2000–2006 palvellut Kim Mattsson (2015)
vahvistaa tämän havainnon oikeaksi:
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Ohjelma saadaan ylikapellimestarilta, anteeksi, soittokunnan kapellimestarilta; ja minun
aikaan [– –] se tuli yleensä Elias Seppälältä. Ja se tulee adjutantuuriin kuukautta ennen, oli
pääsääntö. Ja sitten sitä hyväksytettiin, esiteltiin presidentille muitten asioiden mukana,
mitä siihen vierailuun ja tilaisuuteen liittyi presidentille; ja presidentti katsoi sen läpi, laittoi
siihen omia lisäyksiään.
Pääsääntöisesti

se

meni

sellaisenaan,

mutta

ehkä

joitakin

lisäyksiä

varsinkin

itsenäisyyspäivän vastaanottoon ja sitten siihen tanssimusiikkiin; muistelen, että siihen tuli
lisäyksiä. [– –]. Ja sitten presidentti on sen hyväksynyt ehkä joidenkin korjausten kanssa, se
lähetetään takaisin kapellimestarille, ja hän sitten toteuttaa sen. Näin se on aika
kokonaisuutena menee.

Mattsson huomauttaa tanssimusiikkiin presidentin tekemistä muutoksista. Etsittäessä
syitä presidentin omakätisiin lisäyksiin ja korjauksiin vastaanottoa tulee lähestyä ennen
kaikkea tasavallan presidentin järjestämänä juhlana. Sitä se pohjimmiltaan onkin.
Jokinen yhtyy tähän olettamukseen:

Se tietenkään ei adjutanttien tilaisuus, vaan se on tasavallan presidentin tilaisuus. Ja meidän
tehtävä on tietysti rakentaa ja yhteen sovittaa sitä, on sitten tilaisuus mikä tahansa, niin siitä
tulee presidentin näköinen tilaisuus.

Juhlavastaanotto on laajasta julkisuudestaan huolimatta yksityinen tilaisuus, johon talon
isäntä tai emäntä toivoo myös oman maun mukaista musiikkia. Luvussa 3.3 toin esille
presidentin maun lisäksi myös hänen puolisonsa toiveiden merkitystä. Presidentti
Niinistön puoliso Haukio vaikutti nimittäin melko voimakkaasti soitettavaan
musiikkiohjelman sisältöön, niin että presidentti Ahtisaaren alulle panema perinne jazzmusiikin soittamisesta Keltaisessa salissa muuttui vuonna 2012: musiikkityyliksi tuli
nykykansanmusiikki.
Adjutantit eivät itse varsinaisesti vaikuta omilla mielipiteillään illan musiikkiohjelmaan.
Ensimmäisen adjutantin tehtävänkuvaan kuuluu niin muodoin itsenäisyyspäivän
vastaanottoon liittyvien asioiden esittelyä. Mattsson lisää:
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Ykkösadjutantti vastaa itsenäisyyspäivän vastaanotosta. Hän on se, joka ensisijaisesti
esittelee asiat tasavallan presidentille kaikesta virallisesta ohjelmasta. Ja kakkonen [toinen
adjutantti] ja kolmonen tukee.

Mattssonin mukaan voi käydä niinkin, että presidentti kysyy adjutanteilta mielipiteitään:
"Tietysti siihen keskusteluun osallistutaan, jos presidentti kysyy 'mitä mieltä te olette
tästä?'". Mattsson mainitsee, että presidentin ja adjutanttien lisäksi keskusteluun
Halosen aikana vuoteen 2007 saattoi osallistua presidentin lehdistöpäällikkö Maria
Romantschuk:

Haastattelija: Mitä sitten muista henkilöistä, jotka on jäänyt mainitsematta ja jotka
osallistuu siihen kappalelistan laatimisvaiheiden kokonaiskuvaan? Tosiaankin kuka sitten
siinä kabinetissa on?
Mattsson: No kyllä se Halosen aikana on tietysti se, joka vastaa viestinnästä ulospäin; ja
hänellä tietysti hirveän iso intressi teemoissa, että osallistuu siihen eli lehistöpäällikkötittelillä oli Maria Romantschuk, joka otti siihen keskusteluun luonnollisesti kantaa, joka on
hänen

tehtävänsäkin,

mitä

me

viestitään

presidentistä

ulos.

Koska

se

on

mielipidevaikuttamista tämä musiikkikin. Kyllä hän siinä oli mukana, mutta en mä sellaista
muista, että hän jonkun oman ehdotuksensa olisi tuonut tähän soittokuntien listaan. Lähinnä
on se vain, että miten tämä näkyy ulospäin. Se häntä tietysti kiinnosti siinä, mutta en mä
siellä muita muista, ketkä siihen olisi osallistunut.

Kun presidentti on hyväksynyt musiikkiohjelman mahdollisine lisäyksineen, se
palautetaan takaisin. Muutokset ovat yleensä olleet pienet, ja ne ovat koskeneet lähinnä
tanssimusiikin osuutta. Tämä tulkinta on yhtäpitävä presidentin adjutantti Veikko
Vesterisen (ks. luku 3.2) näkemyksen kanssa, jonka mukaan presidentti ei yleensä tee
ohjelmaan muutoksia. Seppälä arvelee kysymykseen samansuuntaista vastausta näin
sanoen:

No pääsääntöisesti se ei muuttunut ollenkaan, ja se että ei minulla taida olla mielessä
yhtään sellaista tilannetta että olisi puututtu kättelyohjelmistoon. Halonen halusi puuttua
nimenomaan tanssimusiikkiin. Ja tietysti nykyinen presidentti myöskin haluaa; tai se on
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ilmeisesti presidentin puoliso, joka haluaa sanoa sanansa siihen, että millä valssilla siellä
aloitetaan.

Kättelymusiikkiin ei siis vuosina 1995–2014 tehty muutoksia kansliassa. Samaa mieltä
on myös Ampuja, joka toteaa, että kansliassa tehdyt "muutokset on pieniä", ja ne
koskivat lähinnä tanssimusiikkia.
Pohdittaessa syitä ohjelman hyväksyttämiseen isommitta muutoksitta on hyvä kääntyä
taas adjutantuurin puoleen. Musiikkiohjelman rakentamisen lähtökohdaksi otetaan
tämän luvun alussa Seppälän lausuma ajatus: kanslia "pyytää" kapellimestarilta
ilmoituksen. Toisessa luvussa esitelty Kaartin soittokunnan tapahtumarikas historia,
kertynyt perinnetuntemus ja ammattitaito ovat kanslian henkilökunnalla tiedossa
musiikkiohjelmaa hyväksyttäessä. Jokinen ja Mattsson arvioivat soittokunnan
ammattilaisuutta seuraavasti:

Jokinen: Pitkä perinnekokemus, joka on Kaartin soittokunnassa, ja siellä tietysti
soittokunnan

päälliköllä,

puhumattakaan

ylikapellimestarilla

täällä

pääesikunnan

suunnassa, niin kyllä se on aivan älytön voimavara ja luotetaan siihen. Mutta totta kai
käydään niitä keskusteluja ja katsotaan sitä ohjelmaa yhdessä. Mutta lähtökohta on se, että
ammattilaisten sanaan luotetaan ja tämän jälkeen asioita tasavallan presidentille esitetään.
Mattsson: Siihen luotetaan. Ei niitä siinä matkalla muuteta.

Luottamus perinteikkään puhallinorkesterin ammattilaistoimintaan on siis perusta
sujuvalle yhteistyölle soittokunnan ja kanslian välillä. Ohjelman suunnittelusta
vastuussa olevien kapellimestareiden perusteellisen hyvin tehty pohjatyö näkyy siinä,
että ohjelma palautuu juhlan järjestäjältä usein muuttumattomana. Jokinen tähdentää
erityisesti kapellimestareiden ammattitaitoa ja juhlan järjestäjän toiveiden hyvää
tuntemusta:

Kaartin

soittokunnassa

sotilasmusiikkialalla

päällikkönä,

kapellimestarina,

ylikapellimestarina toimivilla on pitkä ammatillinen kokemus ja näkemys ja taito ei
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pelkästään sotilasmusiikkiin, vaan laajemmin: minkälaista musiikkia yleensä tämän
tyyppisissä tilaisuuksissa voidaan esittää. Eli tavallaan kun lähdetään sitä musiikkiohjelmaa
rakentamaan, niillä on jo tiedossa kampanjapäällikön [Mattssonin] mainitsemat tietyt
periaatteet, [– –] ja kyllä lähtökohta on yleensä se, että pääsääntöisesti esitykset on erittäin
hyvin mietittyjä ja valmisteltuja. Ammattitaitoa tosiaan löytyy siltä saralta.

Kanslian luottamus soittokunnan toimintaan korostuu myös kapellimestareiden
mielipiteissä. Pitkä yhteistyön side on kantanut hyvää hedelmää. Edustussoittokunta,
joka on samalla Seppälän mukaan "tietynlainen keulakuva", on säilyttänyt statuksensa
parhaimmistoon kuuluvana soittokuntana kautta vuosisatojen. Sen läheinen suhde
hallitsijoihin, varsinkin Aleksanteri III:een (ks. luku 2), on pysynyt molemminpuolisen
arvostuksen lujittamana niin ikään tasavallan johtajien kausilla. Hannula todistaa
kanslian arvostuksen määrää yhdellä esimerkillä:

Arvostus presidentin kansliasta meitä kohtaan ja meidän ammattitaitoa kohtaan oli hyvin
suuri ja luottamus. Hehän kutsui meidät esiintymään esimerkiksi omiin pikkujouluihinsakin
joskus. Me oltiin Linnassa sillä lailla, että siellä koko kanslia, kanslian henkilöstö
presidenttiä myöten oli sitten joraamassa. Ilmeisesti oltiin onnistuttu, koska he halusi vielä
omiin juhliinsakin meitä soittamaan.

Hannulan esimerkki vahvistaa oikeaksi arvion, jonka mukaan Kaartin soittokunta on
säilyttänyt läheisen suhteen vallanpitäjiin: Aleksanteri III:lle soittokunta soitti
ruokailumusiikkia (ks. Luku 2), ja Niinistöä se viihdytti joulumusiikilla.
Kun kappalelista on takaisin kapellimestareiden käsissä, alkaa

intensiivinen

harjoitusjakso. Tarkasteltaessa ohjelmiston muutostekijöitä on vastedes aiheellista
kiinnittää tarkempaa huomiota kapellimestareiden ja kanslian ajatustyöhön. Mitä
Seppälän mainitsemana "kapellimestarin ajatustyön aikana" tapahtuu? Litteroitujen
tekstien teemoitteluvaiheessa selvisi, että kappalelistan suunnittelua ohjaavat tietyt
kappalevalintakriteerit. Mitkä ne itse asiassa ovat? Tätä kysymystä analysoin
seuraavaksi.
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5.2 Juhlavastaanoton teemat

Edellisessä luvussa loin musiikkiohjelman laatimisesta kokonaiskuvan. Sen voi tiivistää
kaavaan kapellimestarit – kanslia – kapellimestarit. Sävellykset eivät päädy ohjelmaan
sattumalta, vaan ohjelman rakentamista ohjaavat siitä päättävien henkilöiden
kappalevalintakriteerit. Kuten totesin Seppälään viitaten luvun 3.2 alussa, ohjelman
suunnitteluvaiheessa kapellimestari huomioi monia tekijöitä. Hänellä on tiedossa
alustava juhlan teema ja mahdolliset kanslian toiveet. Näiden lisäksi hän tiedustelee
musiikkialan

merkittävien

vaikuttajien

juhlavuosia,

kulttuurielämän

alueen

huomionarvoisia tapahtumia. Kutsutut vieraat ja niiden yhteiskunnallisuus myös
pyritään

korostamaan

musiikkivalinnoin.

Keskityn

seuraavaksi

käsittelemään

ensisijaisesti vastaanoton teeman ja musiikkialan merkkihenkilöiden juhlavuosien
vaikutusta ohjelman suunnitteluun.
Itsenäisyyspäivänä on luontevaa, että ohjelmaan valikoituu ensisijaisesti Suomen
tasavaltaa edustava suomalainen musiikki. Seppälä sanoo: "Peruskysymys on se, että
siellä on Mariankadun vierailijoille aina soitettu suomalaista musiikkia". Suomalaisuus
on vuodesta toiseen toistuva eräänlainen pääteema. Koskinen vahvistaa tämän
olettamuksen oikeaksi näin sanoen:

Suomalaisuus. Suomalaisuus on aina itsenäisyyspäivänä tietysti on se; mahdollisimman
pitkälti me käytetään suomalaista musiikkia. Tanssimusiikissa tulee erityisesti Combolla
kansainvälistä musiikkia enemmän mukaan, mutta se on suomalaisuus – kerran vuodessa
hyvä mennä sinivalkoisissa väreissä. Ja jos ei itsenäisyyspäivänä sitä tehdä, milloinka
sitten? Toki siinä sitten tuodaan näitä suomalaisia säveltäjiä, myös nykypäivän säveltäjiä,
ketkä tekee musiikkia puhallinorkesterille.

Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolla suomalaisuus näkyy ja kuuluu.
Mariankadun puolelta tuleville vieraille soitettiin kättelymusiikkina 2006–2014 välisenä
aikana ainoastaan suomalaisten säveltäjien säveltämää musiikkia Robert Kajanuksesta
nykysäveltäjiin. Poikkeuksena voidaan pitää itävaltalaissyntyinen Suomen kansalainen
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Herman Rechbergerin Finnische Quadrille -teoksen esittämistä vuonna 2008. Toisen
maahanmuuttajasäveltäjän teos – alkusoitto oopperasta Kaarle-kuninkaan metsästys –
kuultiin vuonna 2009, kun saksalaissyntyinen Friedrich Paciuksen syntymästä kului 200
vuotta. Venäjällä syntyneen, Pietarissa ja Saksassa opiskelleen kosmopoliittisäveltäjä
Ernest Pingoudin35 sävellys Réclames lumineuses baletistaan La face d’une grande ville
esitettiin kättelymusiikin aikana vuonna 2014. Ilmoituksessa ohjelmasta sävellyksen
alkuperäinen nimi oli suomennettu (ks. Ilmoitus 2014, Liite 6).
Pohjoisesplanadin puolelta saapuville vieraille soittama vuodesta 1952 muuttumaton
ohjelma on suurilta osin ulkomaalaisten säveltäjien edustama; suomalaisuus on läsnä
vain Martti Parantaisen teoksessa Joulukuun kuudes. Ja esimerkiksi Hector Berliozin
Marsche Hongroisella on vierasjoukon monikansallisen ilmeen korostamisfunktio, sillä
vieraiden keskuudessa on diplomaatteja ja suurlähettiläitä. He astuvat sisään
nimenomaan Berliozin teoksen soidessa (ks. luku 3.2). Ampuja toteaa seuraavaa:
"Berliozin

ymmärrän

ihan

hyvin

–

se

on

keskieurooppalainen

ja

viittaa

suurlähettiläskuntaan."
Seppälän ja Koskisen esille tuoman suomalaisuus-kriteerin lisäksi vastaanoton teeman
merkitys on toinen varteenotettava lähtökohta ohjelmaa laadittaessa. Tämä teema on
juhlan isännän valitsema. Seppälä vahvistaa olettamuksen todeksi:

Haastattelija: Kuka valitsee teeman?
Seppälä: Presidentti.

Tasavallan presidentin adjutantuuri yhtyy Seppälän toteamukseen. Myös Mattsson
valaisee vastaanoton teeman valitsemisen tausta-ajatuksia:

Haastattelija: Puhutaan noista teemoista. Kuka valitsee sen juhlan teeman?
Mattsson: Kyllä se on presidentti, joka valitsee sen, sekä tärkeiden ruuan ja musiikin osalta.
Sitten tietysti se on hirveän vaikeaa kun hakee musiikin puolelta, että jos ottaa vaikka

35

ks. Poroila Heikki 2014.
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lähiruokaa ja luomu, mutta kyllä hän [kapellimestari] jotain liittymäpintoja tai sitten
kulttuuri yleensä tai mitä teemoja siellä on yleensä ollutkin; ja yleensä ne liittyy jos joku
instituutio täyttää jotain, myös siihen liittyen, ja vois olla turvallisuus yhteen aikaan oli
tämmöinen teema. Ammattilaiset löytää liittyviä musiikkeja.

Kansliassa myönnetään, että musiikkialalta kaukana sijoittuviin juhlan teemoihin lienee
haasteellista löytää sopivia sävellyksiä. Tässäkin asiassa luotetaan kapellimestareiden
tietotaitoon. Esimerkiksi vuoden 2006 teema – Naisten äänioikeus 100 vuotta –
ilmeisesti kuului Mattssonin mainitsemaan vaikeiden teemojen kategoriaan, joita on
hankalaa kuvata musiikin keinoin. Tulkitsen naissäveltäjä Erna Tauron 'Syyslaulun'
kättelymusiikin ohjelmaan sisällyttämisen kyseessä olevan teeman esille tuomisena.
Vuoden 2010 teema Kestävä kehitys tai vuoden 2014 Vapaaehtoistyö eivät käytännössä
näkyneet musiikkivalinnoissa, osin ehkä niiden selvästi aineellisen luonteensa takia.
Tulkinnasta riippuen vuonna 2010 kättelymusiikin aikana esitetty Anssi Tikanmäen
sarja Maisemakuvia Suomesta lienee luokiteltavissa juhlan teeman ilmentäjäksi (vrt.
liite 6).
Vuoden 2008 Itämeri-teema oli sitä vastoin helpommin siirrettävissä musiikin kielelle.
Tämä onnistui lähinnä teosten osuvien nimien ansiosta. Kättelymusiikin aikana kuultiin
muun muassa Jukka Viitasaaren Pearl of the Baltic ja Marja Kalaniemen Ahma.
Viimeksi mainittu linkittyy luontoon yleisemmällä tasolla, eikä varsinaisesti meriaiheeseen. Seppälä lisää teemojen ja musiikin väliseen problematiikkaan seuraavaa:

Halosen aikaan on ollut Kestävä kehitys, Suomalainen ruoka on ollut joskus, Itämeri, 2000
vuonna taisi on ollut olympialaiset semmoinen ei varsinainen teema, mutta vierasjoukossa
huomioitiin, erilaisissa tv-haastatteluissa, ja tuotiin sillä tavalla esille. Kyllä ne on hyvin
yleisiä ne teemat on. Veteraanit on ollut joskus, jotka on sillä tavalla huomioitu. Se teemaajatus se näkyy siinä kokonaisuudessa [– –] . Ja tietysti aina on ollut, vaikka se ei ollut
teemana, tietysti tämmöiset juhlavuotta viettävät säveltäjät; niitä on tuotu esille, joitakin
heidän tuotantoansa tai heidän sävellyksiään on ollut enemmän siellä.

44

Vastaanoton teema toimii ohjenuorana kapellimestareille. Se helpottaa joissakin
tapauksissa kokonaisuuden suunnittelutehtävää. Koskinen myöntää, että valmiiksi
valittu teema auttaa tehokkaasti rajaamaan puhallinmusiikkirepertoaarin laajasta
valikoimasta juuri sopivia teoksia:

Itse asiassa aika monesti se on jopa tietyllä tavalla helpottava asia, jos sä saat jonkin
teeman, jota pyrit noudattamaan, koska musiikkiahan on niin paljon laidasta laitaan – vähän
kaventaa, mistä tarjonnasta etsii.

Juhlan teema antaa siis selkeän suunnan ohjelman laatimiseen.
Seppälä

edellä

mainitsi

vastaanoton

teeman

lisäksi,

jotka

näkyvät

juhlan

"kokonaisuudessa" (ks. myös luku 3.3), Kaartin soittokunnan omat jokavuotiset teemat.
Niitä ei tosin pidetä Seppälän mukaan varsinaisina teemoina. Nämä paremminkin
alateemojen36 tarkoitus on musiikkialan merkkihenkilöiden juhlavuosien esille
tuominen. Paakkunainen pohtii asiaa näin sanoen:

Jos puhutaan tanssimusiikista, toki juuri just teema, joka on kyseisenä vuotena, se vaikuttaa
omalta osaltaan; ja samoin myöskin on vuosia, jolloin halutaan muistaa tiettyjä säveltäjiä,
tiettyjä musiikintekijöitä tasavuosien tai muun vastaavan suhteen.

Myös Hannula ilmaisee samankaltaisen ajatuksen säveltäjien huomioimisesta:
"Yritettiin löytää semmoisia säveltäjiä ja sanoittajia, jotka vietti juhlavuotta tai jotenkin
liittyi siihen teemaan". Jokinen täydentää Hannulan mielipidettä kanslian näkökannalla:

Musiikkitarjonnasta tietysti voi olla, että se voisi liittyä suomalaisten säveltäjien
merkkivuosiin, jos puhutaan kansanmusiikista tai suomalaisista klassisista säveltäjistä. Jos
ajatellaan tätäkin vuotta [2015], tietysti merkittävä vuosi on kyseessä, ja nämä voivat olla
omalta osaltaan niitä nostoja musiikkiohjelman puolelle.

36

Käsite on tässä asiayhteydessä osuvuutensa vuoksi kirjoittajan valitsema.
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Päättelen yllä mainittujen sitaattien perusteella, että kapellimestarit yrittävät huomioida
omien resurssiensa mukaan juhlan teemoja ja niihin sisältyviä painotuksia. Yhtä lailla
he pyrkivät tuomaan esille musiikkihenkilöitä, jotka ansaitsevat tulla kunnioitetuksi
kappalevalinnoin. Tämä päätelmä tukee Seppälän luvussa 3.2 esille tuomaa käsitystä
aihealueesta. Seppälä kiteyttää sen seuraaviin sanoihin:

Joskus kun on ollut Kansanmusiikki-teema, siellä oli Konsta Jylhän toi olisiko se Konstan
parempi valssi taisi olla se, joka siellä oli silloin mukana. Ja tietysti tanssimusiikin
säveltäjiä, siellä juhlavuoteen niin kuin nyt varmasti on Olavi Virta ja Topi Kärki ja näitä
suomalaisia tangosäveltäjiä tai esittäjiä; heidän tuotantoaan siellä on esitetty nimenomaan
ensimmäisessä setissä [konserttisoittokunnan ensimmäinen osio tanssiaisissa].

Arvioitaessa ilmoituksia ohjelmasta (Liite 6) voidaan havaita, että merkittäviä
musiikkihenkilöitä on melko usein nostettu esille sävellyksillään sekä kättelymusiikissa
että tanssimusiikissa. Luvussa 3.3 mainitsemieni säveltäjien lisäksi huomioimisen
arvoinen laulu oli vuonna 2014 Combon esittämä 'Höstvisa'. Siinä huomioitiin
musiikkihenkilön asemesta poikkeuksellisesti kirjailija Tove Jansson, jonka syntymästä
oli kulunut 100 vuotta. Ikäheimo kertoo oman näkökulmansa

alateemojen

ideointivaiheesta:

Joka vuosi yritetään huomioida ihmisiä, jotka on sinä vuonna esillä iloista taikka surusta;
elikkä nythän [vuonna 2015] me menetettiin Erik Lindström, sitten Frank Sinatra 100
vuotta. Sitten tämän vuoden synttärisankarit Topi Kärki ja kumppanit, ja taas soittokunta
huomioi ne. [– –]. Yleensä jos katsoo vuotta 14: Lasse Mårtenson 80 vuotta, Kai Chydenius
75 vuotta – syntymäpäiväsankareita.

Kuten juhlan teeman kuvastaminen kappalein ei ole aina ongelmatonta, ei myöskään
musiikkialan merkkihenkilöiden sopivin sävellyksin huomioiminen onnistu ilman
monipuolista ja kriittistäkin kappaleen arviointia. Juice Leskisen juhlavuosi oli
Hannulan mielestä juuri sellainen: "Muistan esimerkiksi Juice Leskinen oli. Hänellä oli
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joku juhlavuosi, niin Juicelta oli tosi hankalaa löytää biisiä, mikä olisi sanojen puolesta
toiminut."
Juhlavuottaan viettävistä säveltäjistä mukaan on yleensä otettu heidän sävellyksiään
kuuluisimmasta päästä. Esimerkiksi Ikäheimon mainitseman Mårtensonin 80vuotisjuhlan kunniaksi ohjelmaan valikoitui vuonna 2014 yksi hänen ehkä tunnetuimpia
laulujaan 'Laiskotellen'. Kaj Chydeniuksen sävellyksistä esitettiin iskelmä 'Sinua sinua
rakastan' (Liite 6).
Kaartin Combon listalla ovat useimmiten edustettuina ainoastaan kevyen musiikin
säveltäjät ja esittäjät. Klassisempien säveltäjien kunnioittamisesta vastaa Kaartin
soittokunta

lähinnä

konserttisoittokunta

kättelymusiikin
soittaa

Combon

aikana,
rinnalla

sillä

tanssimusiikin

ensisijaisesti

kevyttä

aikana

musiikkia.

Poikkeuksena on ensimmäinen valssi, joka on pääsääntöisesti klassisempi sävellys.
Kapellimestaria kappalevalinnoissa ohjaavat siis kolmen tason teemat. Päällimmäisenä
on vuodesta toiseen muuttumaton suomalaisuus-teema. Sen vuoksi Mariankadulta
saapuneiden vieraiden kättelymusiikki on melkein aina suomalaisten säveltäjien
säveltämää. Toisen tason teema on tasavallan presidentin valitsema juhlan teema. Sen
huomioon ottaminen vaatii kapellimestarilta kekseliäisyyttä. Aineellisten teemojen
musiikillinen kuvastaminen toteutetaan sisällyttämällä ohjelmaan sopivan nimisiä
kappaleita. Kolmatta teemaa lienee osuvinta hahmottaa kahden ensimmäisen teeman
alateemaksi.

Sen

musiikkihenkilöiden

valitseminen
lisäksi

on

kapellimestarin

alateemoissa

vastuulla.

huomioidaan

Merkittävien
kulttuurielämän

merkkitapahtumia, muun muassa kansalliseepos Kalevalan ja kirjailija Tove Janssonin
juhlavuosia.
Voidaan

todeta

kolmen

tason

teemojen

olevan

yksi

huomattava

kättelymusiikkiohjelman suunnittelua ohjaava kriteeriklusteri. Tanssimusiikki on
vuorostaan kansainvälisempää ja erityisesti Kaartin Combolla on ohjelmistossa
runsaasti

englanninkielisiä

populaarimusiikin

lauluja.

Tanssimusiikin

valintoja

määräävät siten vain kaksi temaattista tasoa: presidentin ja kapellimestarin teemat, sillä
tanssiaisissa enemmistö kappaleista on ulkomaista alkuperää.
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5.3 Kappalevalintakriteerit

Kolmen tason teemojen lisäksi nousi aineiston teemoittelussa omaksi luokaksi monta
muuta kappalevalintakriteeriä. Niitä haastatellut henkilöt nostivat esille arvioidessaan
musiikkiohjelmien sisällön muutostekijöitä. Tässä luvussa tarkastelen listalle päätyvien
kappaleiden valintakriteereitä kapellimestareiden näkökulman lisäksi myös Tasavallan
presidentin kanslian näkökulmasta.
Juhlavieraille tulo Presidentinlinnaan on todennäköisesti jännittävä hetki. Seppälän
mielestä soitettavan musiikin pitää olla tätä jännittävää hetkeä lieventävä. Se tarkoittaa,
että sävelteosten ei saisi olla liian moderneja ja vieraita säikäyttäviä:

Musiikin pitää olla, sen rooli tietyllä tavalla jännityksen laukaisijana. Pitää sillä tavalla
ajatella sitä musiikkia: ei kovin kokeilevaa se ei saa missään tapauksessa olla, että se
säikäyttää ihmisiä. Tietysti voi olla voimakkuuksiakin, mutta ei saa missään niemessä olla
torjuvaa. Musiikki voi joskus olla hyvinkin rajua, moderni musiikki. Tässä pitää sitä pyrkiä
välttämään ja miettiä sitä sillä tavalla, että se nostattaa nimenomaan ihmisten mielialaa ja
tunnelmaa.

Kriteerinä on siis ei-liian nykyaikainen tyyliltään eikä karaktääriltään torjuva musiikki.
Ohjelmaan tulee valita vieraiden mielialaan positiivisesti vaikuttavaa ja miellyttävää
musiikkia. Se loisi hyvän juhlatunnelman. Presidentin kanslialla on toiveita. Mattsson
ilmaisee ne näin sanoen:

Nythän se vierasjoukko kattaa koko valtakunnan, koko yhteiskunnan. Sitäkin kautta tämä
musiikki on varmasti muovattu, että siellä kaikille on jotain. Sitä kautta on tullut
musiikkivaihtelua. Vieraiden mukaan.

Musiikin tilaajan pyyntö on epäilemättä varsin moniulotteinen sisällöltään: "kaikille on
jotain". Kapellimestarilla on siten vapautta tulkita pyyntöä tietämyksensä pohjalta.
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Seppälä kertoo Pohjoisesplanadin puolelta tuleville vieraille soitettavasta musiikista
seuraavaa:

Näissä [kappaleissa] pyritään kuvastamaan tietynlaista musiikin kautta kansalaisia, niitä
ihmisiä

tai

mitä

yhteisöjä

ne

edustavat.

Ne

ovat

suomalaisen

yhteiskunnan

hallintojärjestelmän edustajia. Siellä on siis hallitus, ja entiset eduskuntapuhemiehet, ja
yliopistot, ja maaherrat, silloin kun maaherroja oli, entiset pääministerit.

Vieraiden edustamalle yhteiskunnalliselle monitahoisuudelle kapellimestarit pyrkivät
antamaan

musiikillista

ilmaisua.

Sävellysten

kriteereiksi

mietitään

paitsi

miellyttävyyden, mielialaa nostattavan laatunsa ja monipuolisuutensa lisäksi niiden
arvokkuutta. Koskinen ilmaisee asiaa antamalla esimerkin tapahtumaan sopimattomasta
musiikista:

Kun on itsenäisyyspäivästä kysymys ja sinne kutsutaan vieraita, jotka on tavalla tai toisella
on lunastanut paikkansa olla siellä tasavallan ykkösjuhlassa mukana; kyllä siitä kättelystä
pyritään tekemään arvokas hetki elikkä ei siinä musiikkina – kaikki kunnia jätkän humpalle
– mutta ei siinä silloin soiteta sellaista musiikkia. [– –]. Painopiste on vuosien saatossa ollut
kuitenkin enemmän sillä perinteisemmällä puolella kuin ihan modernilla.

Koskinen antaa ymmärtää, että valtakunnan loistokkaan tapahtuman erikoislaatuisuus
vaatii juhlavieraita edustavaa ja kunnioittavaa musiikkia, jotta kokonaisuus olisi
kaikkien mieleen. Seppälän maininta torjuvasta modernista musiikista saa täten
kannatusta myös Koskiselta: perinteistä, tonaalista musiikkia suositaan atonaalisen
nykymusiikin sijasta.
Kaartin

soittokunnan

kanslialle

ehdottama

ohjelma

molemminpuolisesta

luottamuksesta ja soittokunnalla olevasta ammattitaidosta huolimatta käy ilmeisesti
melko tiukan seulan läpi. Saapunutta ilmoitusta ohjelmasta arvioidaan Mattssonin
mukaan "hyvin tarkkaan, mitä siellä soitetaan". Hänen mielestään kyseessä oleva
tarkkuus musiikillisessa toteutuksessa – ja juhlan muotoseikoissa ylipäänsä – on

49

muodostunut eräänlaiseksi perinteeksi. Mattsonin mukaan tämän ajattelun kehitti
Mannerheimin adjutantti Akseli Gallen-Kallela. Perinteisessä ajattelussa pysytään
nykypäivänäkin. Tässä mielessä luvussa 2 tarkasteltu perinteen jatkuvuus keisarin
hovitanssiaisista, valtiopäivien tanssiaisten kautta itsenäisyyspäivän tanssiaisiin on
nähtävissä tänäkin päivänä: vanhoista vakiintuneista seremoniallisista muotoseikoista
pidetään kiinni.
Mattssonin mukaan presidentti käy vaihtoehtoja läpi ennen ohjelman hyväksymistä,
etenkin ensimmäisen valssin suhteen:

On ollut niitä hetkiä, mä muistan, kuunneltiin myös vaihtoehtoja kasetilta. Saatiin Elias
Seppälältä ne musiikkimallit ja kuunneltiin; ei siellä vissiin tanssahdeltu etukäteen. Meillä
on kabinettiesittely joka tiistai-aamu ja siellä sitten niitä voi esitellä ja hakea ne vaihtoehdot
presidentin päätettäväksi.

Mattssonin arvio tarkasta ohjelman läpikäymisestä tutkimuksen kohteena olevien
vuosien

aikana

koski

ennen

kaikkea

tanssiaisten

ensimmäistä

valssia.

Kapellimestareiden mukaan tanssiaisten sävellyksiä muutettiin useampi kerta;
useimmiten ehkä sanoituksen takia. Ampuja tuumii: "Ei kai se nyt ketään loukkaa jos
mä sanon, että 'Punatukkaiselle tytölleni' – se muistaakseni otettiin pois, koska Halonen
ei halunnut korostaa omaa punatukkaisuuttaan". Seppälä yhtyy Ampujan mielipiteeseen
ja lisää, että muistissa on myös muita kappaleiden poisjättöjä:

Kullervo Linnan Lemmen liekki leimahtaa: siinäkin on tiettyä wiener-valssin tyyliä, mutta
se taas oli kerran ohjelmistossa tarjolla, mutta presidentti Halonen ei oikein tykännyt siitä.
Siellä tapahtui presidentti Halosen aikaan myös semmoinen muutos, että se oli vielä
ensimmäisenä vuonna kun hän oli, silloin soitettiin vielä Tonava kaunoinen. [– –]. Tonava
kaunoisesta valssina oli luovuttu.

On syytä pohtia presidentin ratkaisuja. Hänen kappalevalintakriteerinsä ovat toisaalta
perusteltavissa luvun 5.1 päätelmällä: vastaanotto on nimenomaan presidentin juhla
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tasavallan itsenäisyyden kunnioittamiseksi. Löytyy muitakin perusteluja. Jokinen
määrittelee syitä:

Meillä jokaisella on kuitenkin oma musiikkimakumme. Jokaisella on omia tärkeitä
kappaleita ja tietysti kyllä hän on tilaisuuden pitäjä. Hän myös haluaa koko tilaisuudesta
mukaan lukien menu musiikkia ja muuta myös itsensä näköistä. Tämä on tietysti se yksi
tekijä. Voi olla tiettyjä kappaleita tai muita vastaavia, joita siellä illan isäntä tai emäntä
haluaisi ammattitaitoisen soittokunnan soittavan.

Jokinen nostaa esille presidentin musiikkimaun ja myös tilaisuuden ilmeen:
musiikkiohjelman tulee olla presidentin näköinen. Ikäheimo täydentää Jokisen
mielipidettä esittämällä syyn Tonava kaunoisen vaihtumiselle: "Oltiin soitettu iät ja ajat
wieniläisvalssia ja sitten toivottiin, että alkuvalssit ovat suomalalaisia". Suomalaisuuden
korostaminen

ilmeni

perinteeksi

muodostuneen

valssin

korvaamisella

suomalaissäveltäjän valssilla.
Edellä mainittujen syiden vuoksi Ampujan ja Seppälän mainitsemat kappaleet jäivät
presidentin hyväksyntää vaille. Juhlan isänmaallinen tematiikka muokkaa siis
vakiintuneitakin musiikkiohjelman toteutumistapoja, jos illan isäntä tai emäntä pitää
parempana tehdä tapahtumasta "itsensä näköisen". Ampuja jatkaa:

Me taas tiedetään olosuhteet Linnassa: mitä siellä voi soittaa, ja miten se soveltuu siihen
kontekstiin Linnan juhlissa. Täytyy tietenkin hieman ajatella sitä, että kuitenkin tämmöinen
juhla – se on meidän itsenäisyysjuhla; siinä on määrättyjä kontekstitekijöitä, mitkä on
otettava huomioon.

Juhlavia olosuhteita huomioiden kapellimestari kokemukseensa nojautuen asettaa
kappalevalintakriteerikseen musiikin soveltuvuuden tietyssä tilassa. Ampujan esille
nostamat "määrätyt kontekstitekijät" muokkaavat osaltaan ohjelman suunnittelua. Hän
ei tarkenna, mitkä ne ovat. Asian selittää Seppälä miettiessään konserttivalssin
soveltuvuusehtoja: "Äänisen aallot sävellyksenä voisi olla semmoinen [tanssittava
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konserttivalssi], mutta kun sen taustat, ja milloin se on tehty, ja mikä sen nimi on – se
taas ei sovi ollenkaan". Määrätyiksi kontekstitekijöiksi voidaan siis laskea myös
sävellyksen nimi ja tausta.
Niiden lisäksi Ampuja nimeää kriteeriksi vierasjoukon tuntemat tietyt iskelmäkappaleet,
joita mielellään sisällytetään kappalelistalle:

Muutamia kappaleita, mitkä ovat itsestään selviä että ne on pyörinyt kansan tietoisuudessa,
niitä on kyllä haettu. Sanotaan esimerkiksi vaikka Tiputanssi, Macarena, jotain tämmöisiä.
Mä on ihan varma, jos niitä ei olisi ollut siinä, olisi kovasti ihmetelty, minkä takia vuoden
kuuluisin tanssiala letkajenkka ei olekaan ohjelmistossa. Kyllä ihmiset sillä lailla katsoo
sitä listaa.

Ampujan mielipiteen perusteella sopii vahvistaa oikeaksi, että kapellimestari kokee
jonkinlaiseksi velvollisuudekseen tarjota juhlavieraille tunnettua ja ajankohtaista
iskelmämusiikkia. Ampujan mielipiteeseen yhtyy Hannula:

Olin Linnassa Combon johtajana. Tietysti siinä ajan myötä oppii ehkä näkemään sitä
enemmän versus ekaa, kahta vuotta jos ajattelee, mitkä on semmoista, mitä uppoaa
yleisöön, mistä tykätään ja mikä myös sille bändille sopii [– –] .

Vierasjoukon maun mukainen musiikki linkittyy aiemmin mainittuun kanslian
kriteeriin, että ohjelmassa tulee olla kaikille jotain. Kapellimestarille tehtävä ei
todennäköisesti ole helpoimmasta päästä, jos tietää vieraiden määrän olevan vajaat 2000
kutsuttua. Hannulan esille tuoma työkokemus auttaa hahmottamaan paremmin
arvokkaan yleisön odotuksia.
Juhlavieraiden makua edustavan musiikin sijaan Paakkunainen painottaa muun muassa
tanssimusiikin tanssittavuutta:
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Aika olennainen asia on, että tanssimusiikki on tanssittavaa siinä tilanteessa ja tilassa;
varsinkin kun siinä alkuvaiheessa ensimmäisen tanssin alun aikana tanssilattialla on
kohtuullisen ahdasta ja noin poispäin, että se on sen tyyppistä musiikkia, mitä pystyy siinä
tilassa sillä hetkellä tanssimaan.

Tanssittavuus riippuu ensi sijassa kappaleen luonteesta, mutta myös sovitukseen
liittyvistä seikoista, joita käsittelen luvussa 7.1. Tässä vaiheessa lisään Paakkunaisen
mielipiteeseen Ampujan jokseenkin samaa ajatusta tähdentävän kannanoton: "Totta kai
se [tanssimusiikki] voi sisältää joitakin hiljaisempia jaksoja, mutta siinä tuollaisilla ei
kannata pelleillä. Täytyy muistaa, että funktio on että sillä tanssitaan". Ampuja ja
Paakkunainen sangen oikeutetusti huomauttavat tanssiaisten musiikin perusfunktiosta.
Ampuja lisää, että kappaleiden esittämisjärjestyksen luoma kokonaisrytmi oli hänelle
yksi määräävimpiä tekijöitä" (Henkilökohtainen tiedonanto nro 1).
Esittämisjärjestykseen kappaleiden valintaa ohjaavana tekijänä liittyy yhtä lailla ajattelu
konserttisoittokunnan ja Combon osioiden tyylilajeista. Seppälä tuo nimittäin esille
kahden orkesterin vuorotellen soittamisen tähtäävän kontrastin luomiseen: "Tietysti
tanssin aloitus ja sitten siirtyminen kun Combo aloittaa, mikä se kappale on, että se olisi
mahdollisimman vetävä, että siihen saadaan kontrastia." Ohjelmaa suunnitellaan siis
kokonaisrytmiä

ajatellen. Huomiota kiinnitetään Combon

ensimmäisen osion

aloituslauluun. Sen luonteen ja tyylilajin pitää olla mukaansatempaava. Tanssiaisissa
tyylilajin asemaa ohjelman kokonaisrytmin jaksottajana korostaa Hannula:

Oikeastaan mun ajatus oli, kun rupesin ekana vuonna tekemään [Combon ohjelma] sillä
tavalla, että tietysti soitetaan pareittain biisejä, niin kuin tansseissa konsanaan. Ja aina kun
vaihtuu tyylilaji, Combo kuulostaisi uudelta kokoonpanolta, että voisi vaihtaa aina
soittimia.

Hannulan kappalevalintakriteereihin kuului kappaleiden tyylilajien huomioiminen siten,
että Combon soittovuoron laulut jaksotettiin pareittain. Myös kaksikielisyys
huomioitiin: "Suomihan on kaksikielinen maa, että siellä joutuisi olla jotain
ruotsinkielistä biisiä", hän pohtii.

53

Hannula jatkaa mainitsemalla ohjelmaa muokkaavaksi tekijäksi kapellimestarin
persoonallisuuden. Hän perustelee kantansa siten, että ohjelma "ainahan se on tekijänsä
näköinen". Tähän mielipiteeseen kiteytyvät käytännössä kaikki tässä alaluvussa edellä
mainitut kapellimestareiden kappalevalintakriteerit, sillä heidän tahdostaan riippuen
ohjelmaan valikoituvat nimenomaan ne sävellykset, joita kapellimestarit syystä tai
toisesta pitävät parempina muihin verrattuna. Persoonalliset mieltymykset, jotka ovat
pidemmän päälle makuasioita, käyvät ilmi myös Koskisen kertomuksesta. Hän
sisällyttää ohjelmaan sotilasmusiikkialalla palvelleiden tai palvelevien sovittajien ja
säveltäjien opuksia. "Halusin nostaa näitä meidän tekijöitä mukaan, koska se on
olennainen osa: ilman meidän omia tekijöitä ei olisi niitä puhallinmusiikin sovittajia ja
muita", toteaa Koskinen. Hän arvioi kysymystä ylikapellimestarin näkökulmasta
seuraavin sanoin:

Kapellimestarin oma musiikillinen näkemys on hyvin pitkälti paistaa siinä, minkälaista
musiikkia siinä lopunperin soitetaan. Presidentin kanslia hyväksyy sen listan, ja tasavallan
presidentti viime kädessä hyväksyy esitettävän musiikin, mutta ylikapellimestarilla on siinä
valtava merkitys, mitä siellä soitetaan.

Hän siis yhtyy Hannulan mielipiteeseen, jonka mukaan kappaleet ja niistä muodostuva
ohjelma on "tekijänsä näköinen". Persoonallinen visio soitettavasta musiikista saattaa
olla hyvinkin ratkaisevassa asemassa sävellyksiä valittaessa. Tämä muutostekijä on
sovellettavissa yhtä lailla presidenttiin, jolla on oma emännän tai isännän näkemys
ohjelman kokonaisuuden suhteen.
Tarkasteluani kanslian ja kapellimestareiden kappalevalintakriteereitä on aiheellista
siirtyä tutkimuksessa eteenpäin analysoidakseni muita ohjelmistoa eri vuosina
muuttaneita tekijöitä. Tärkeysjärjestyksessä seuraava olennainen tekijä on Combon
laulusolisti. Jos erityisesti kättelymusiikin valinnassa ylikapellimestarilla on ensisijainen
positio esitettävien kappaleiden määrittäjänä, tanssiorkesterin ohjelmaa laatiessa johtaja
pohtii kappalevalintoja solistin kanssa. Laulajalla lienee omia musiikillisia näkemyksiä
sekä yksittäisiin lauluihin että esitettävään kokonaisuuteen.
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6. LAULUSOLISTIT

Seuravaksi analysoin ensin Kaartin Combon johtajien mielipiteitä yhteistyöstä
laulusolistin kanssa, jonka jälkeen esitän kolmen laulajan näkemyksiä kolmesta eri
temaattisesta näkökulmasta: yhteistyö kapellimestarin kanssa, solistin aiempi ohjelmisto
ja solistin käsitykset ohjelmasta. Tämän luvun tarkoituksena on selvittää solistin
vaikuttamismahdollisuuksia juhlavastaanoton musiikkiohjelman laatimiseen.

6.1 Kaartin Combon johtaja ja laulusolisti

Kaartin Combon kokoonpanoon kuuluva keskeinen henkilö juhlavastaanotolla on
laulusolisti. Luvussa 3.1 esille tuotu käsitys tanssiorkesterista ja sen solisteista ilman
Combon johtajien toimintaan keskittyvää tarkastelua olisi vajanainen. Luvun 3.1
kuvausta tulee täydentää myös solistin lauluvalintakriteereillä. Käännyn ensin
primaariaineiston puoleen ja kysyn vastausta Comboa johtaneista kapellimestareista:
mitkä tekijät ohjaavat kapellimestarin toimintaa solistia valitessa ja hänen kanssa
työskennellessä? Luvuissa 6.2–6.4 analysoin musiikkiohjelman muutostekijöitä kolmen
haastattelemani solistin näkökulmasta.
Tanssiorkesterin perustaja Ampuja selittää ihanteellisen solistin ominaisuuksia näin
sanoen:

No sitten tämä solistikysymys oli sellainen, että se oli itse asiassa minä sitä alun perin esitin
niin, että me ei käytettäisi sen hetken kovimpia staroja, sanotaan Jari Sillanpäätä,
Korisevaa, Paula Koivuniemeä tai sen tyyppistä laulajaa, joka olisi kuitenkin tämmöinen
gaalakonserttiin sopiva solisti; mutta koska se on tasavallan presidentin juhla, sitä helposti
nähtiin se tilanne niin, kun se tulee televisiokuvaan, tämä valtaa ikään kuin että syntyisi
tilanne, jossa stara alkaa kilpailla presidentin juhlaväen kanssa.
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Televisiokuvassa saattaisi näyttää siltä, koska se on viihdeohjelma viime kädessä. Siinä
syntyy viihdevaikutelma saattaa syntyä väärään suuntaan. Ja sitten selkeää miettiä, entä jos
mentäisiin puhtaasti ammattitaidolla; yritettäisiin etsiä semmoisia laulajia, joilla ei
välttämättä ole sillä hetkellä; ne ei ole parrasvaloissa, mutta ovat erittäin taitavia. Ja minun
mielestä siinä onnistuttiin hyvin.

Juhliin valikoituivat siis sellaiset solistit (ks. liite 5), jotka eivät olleet olleet liian
kuuluisia, mutta joilla oli ollut laulutaito hallussa. Combon solistiksi aikovan laulajan
tunnettuus osoittautuu täten solistille jopa haitaksi, sillä valittavan laulajan kriteereihin
nimenomaan kuuluu jonkinasteinen tuntemattomuus. Hänet halutaan nähdä osana
tasavertaista tanssiorkesteria. Siinä ei myöskään laulaja solistisen asemansa huolimatta
millään lailla ole etualalla, vaan pikemminkin samassa tunnettuusrivissä sekä soittajien
että vierasjoukon kanssa.
Ongelmaksi nähty kuuluisan solistin "kilpaileminen juhlaväen kanssa" voidaan osittain
pitää aiheettomana, sillä presidentti kutsuu juhlaan lukuisan määrän tasavallan
tunnetuimpia henkilöitä. He vievät puoleensa mediakanavien huomion esimerkiksi
saavutetun yhteiskunnallisen asemansa tai pukeutumisensa ansiosta. Ikäheimo tuo oman
näkökulman asiaan, joka täydentää Ampujan kertomusta.

Silloin ihan alkuvuosina kun Combo Rainen [Ampujan] johdolla pantiin pystyyn, siinä tuli
toive, varmaan Linnasta päin, että "laulusolisti tulisi niin kuin teidän omista riveistä". Tää
on niin kuin lainausmerkeissä se, mitä meidän piti ruveta päättelemään, mitä se tarkoittaisi.
Ja me pääteltiin se niin, että ei oteta tuolta levy-yhtiöiden eniten myyviä. Nehän alkaisi
vaan kiistelemään, että nyt meidän vuoro ja nyt on meidän vuoro ja niin edelleen. Ja sitä
lähdettiin rakentamaan niin päin, että ei mennä tunnettavuus edellä, vaan mennään
muusikkous ja osaaminen edellä.

Ikäheimon ja Ampujan kertomukset ovat osittain ristiriidassa keskenään. Ikäheimon
mielipiteen mukaan ensimmäisiä solisteja valittiin oman organisaation työntekijöistä.
Syyksi hän nimeää kanslian toiveen. Sitä vastoin Ampuja painottaa omaa rooliansa
solistin tunnettuuskriteerin ehdottamisessa ja käyttöön ottamisessa. Ikäheimo on samaa
mieltä Ampujan kanssa siitä, että liian kuuluisan laulajan kiinnittämisellä solistiksi on
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myös omat haittapuolensa. Solistin täytyi siis olla ei-liian kuuluisa, taitava,
musikaalinen ja kaikin puolin osaava tullakseen valituksi. Ikäheimo täydentää
näkemystään nostamalla esille vielä yhden olennaisen solistivalintakriteerin:

Ja yksi, mikä on ollut mun tahtotila selkeästi, että kun jazz-sektoriin sisältyy niin paljon
osaamista, jota ei löydy iskelmäsektorilta, että päästään älyttömän hienoihin lopputuloksiin
kun ottaa jazz-sektorista laulajan, joka tulee laulamaan tanssimusiikkia. Silloin noita
kappaleita pystytään varioimaan monipuolisemmin.

Iskelmämusiikkia soittava puhallinsoittimista koostuva tanssiorkesteri vahvistettuna
jazz-musiikin laulajalla on Ikäheimon mielestä erittäin hyvin toimiva yhdistelmä, sillä
jazz-solistin improvisaation taito on tärkeää raikkaiden tulkintojen aikaan saamiseksi.
Laulusolistin valitsemisen vaiheita valottaa myös Hannula. Hänen mukaansa laulajan
hyväksynnälle käy samalla tavalla kuin musiikkiohjelmalle: kun solisti on valittu, sen
hyväksyttää myös presidentin kanslia. Siinä tapahtuvalla hyväksyttämistoimenpiteellä
tanssiorkesterin solisti virallisesti saadaan juhlan järjestäjän tietoisuuteen. Hannula
selittää asian näin:

Ensin me oltiin mietitty sitä solistia, jo joidenkin kohdalla pidettiin pieni koelaulu. Sitten se
hyväksytettiin presidentin kansliassa. Ja sen jälkeen me ruvettiin tekemään sitä biisilistaa.
Mulla oli joku raakele, ja yhteistyössä solistin kanssa sitä muokattiin ja tehtiin arrit
[sovitukset]. Sitten hyvin loppuvaiheessa, kun se oli oikeasti valmis, se hyväksytettiin
presidentin kansliassa.

Hannulan mukaan vain joillekin solisteille pidettiin laulukoe. Hän ei tarkenna, minä
vuosina kokeet pidettiin eikä minä vuosina ei pidetty. Kapellimestareista kukaan ei
mainitse presidentin millään tavalla puuttuneen valitun solistin hyväksyttämisvaihetta
edeltävään laulajan valintaprosessiin. Presidentti ei ole käyttänyt kertaakaan vetooikeuttansa solistin vaihtamiseen. Tämä tieto täydentää Hanhenojan (2009, 31) luvussa
3.1 esittämää kertomusta presidentin veto-oikeudesta.
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Combon johtaja aloittaa varsinaisen yhteistyön solistin kanssa, kun kansliasta tulee
vastaus siitä, että myös järjestäjän puolesta valittu laulaja on sopiva tapahtumaan.
Lähtökohtana ohjelman laatimiselle on Hannulan mukaan kapellimestarin alustava
kappalelista, jota lähdetään yhdessä työstämään. Ampuja sitä vastoin tuo hieman
eriävän mielipiteen:

On hyvin pitkälle käytännössä tehty nimenomaan niin, että Combon solisti tekee itse näitä
ehdotuksia siitä, mitä kappaleita hän haluaa laulaa, ja sitten me ehdotetaan meidän
ohjelmistoa ja käydään normaali vuorovaikutteinen keskustelu siitä [– –] .

Ampujan ja Hannulan solistin kanssa työskentelyn alut eroavat jokeenkin toisistaan:
siinä missä Hannula tuo oman vaikkakin alustavan "raakeleen", Ampuja antaa ensin
solistin tuoda omia vaihtoehtojaan esille. Sen jälkeen kapellimestari ehdottaa
tanssiorkesterin ohjelmiston lauluja. Käydään keskustelua. Ampujalla laulaja on
näkyvässä asemassa kappaleiden ehdottajana; ei siis tanssiorkesterin johtaja. Ampuja
vahvistaa tämän olettamuksen oikeaksi: "Joo, on ehdottomasti, me emme suorasti syötä.
Mä on tehnyt ehdotuksia joistakin kappaleista". Hannulalla kapellimestari on selvästi
johtavammassa asemassa:

Mä varmaan ehdotin ja sitten hän [Mikael Konttinen], niin kuin muidenkin solistien kanssa,
hän sitten jotakin halusi sieltä pois ja jotakin tilalle. Tietysti sävellajit katsottiin, että sillä
lailla yhteistyössä; mutta se oli varmaan aika pitkälti niin kuin – mä toin niitä esille, mitä se
olisi.

Aloitteentekijänä Hannula suunnittelee alustavan musiikkiohjelman kokonaisuudessaan.
Hän tosin toteaa, että ensimmäinen versio kappalelistasta saattaa muuttua laulajan
kanssa käytyjen keskustelujen aikana hyvinkin paljon:
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Mähän sitä Combon biisilistaa pyörittelin hyvin paljon päässä. Jos mä tein jonkun karkean
listan ja sitten esittelin sen solisteille ja sitä käytiin läpi, saattoi olla että siitä vain yksi biisi
jäi siitä ensimmäisestä versiosta, [– –] .

Hannula mainitsee yhteistyön merkitystä myös Combon soittajien kanssa: "No kyllä
sieltä [soittajilta] tuli ehdotuksia, ja jos oli mahdollista, totta kai otettiin. Ja hyvin
paljonkin

oli

semmoisia

biisejä".

Solistin

lisäksi

ohjelmistoa

muokkaavat

tanssiorkesterin muusikoiden toiveet. Niitä johtaja huomioi halutessaan. Ikäheimo yhtyy
Hannulan ajatuksiin:

Mä suunnittelen Combon vetäjänä Combon setit; ja mä teen sitä niin, että kun me emme
eletä missään vanhassa autoritäärisessä järjestelmässä, niin meillä on mukavaa keskustelua
ja rupattelua Combon muusikoiden kanssa: "Tuleeko sinulle hyviä biisejä mieleen?" Ja
nytkin sain ehdotuksia; ja sitten niistä sommittelen ne setit.

Hannulan ja Ikäheimon mielipiteissä korostuu soittajien asema johtajan neuvonantajina,
joiden mielipiteitä kapellimestari kuuntelee tarkalla korvalla. Ikäheimo ei tosin käsittele
solistin osuutta kappalelistan suunnittelussa, vaan toteaa johtajan keskeisen roolin
kappalelistan laatijana.
Kun ohjelma on valmis, alkaa sävellysten sovittaminen ja harjoitteleminen, luultavasti
jo ennen niiden hyväksymistä kansliassa. Laulujen sovituksiin liittyvät asiat tarkastelen
luvussa 7.1. Hannulan aikana harjoituskertojen määrään ja laatuun kiinnitettiin erityistä
huomiota:

Meillä oli aika vähän harjoitusaikaa eikä muistaakseni taida olla yhtään harjoituskeikkaa
kanssa silloin ekana vuonna [2006]. Jotenkin se käsitys oli siellä, kun menin Kaartin
soittokuntaan, myös silloisella päälliköllä, että siihen riittää hyvin vähäinen harjoitusaika –
saman verran mitä puhallinorkesterille jos tehtäisiin tuommoinen. [– –] . Niin kuin varmasti
tiedät, ihan niin pienellä harjoitusmäärällä ei kuitenkaan kahta pitkää settiä musaa hyvin saa
treenattua; mutta hyvin siitä selvittiin.
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Ja tuo oli oikeastaan eka vuosi. Sitten seuraavalle vuodelle sillä tavalla mä halusin sitä
ruveta tekemään eri tavalla, että me ruvettiin valmistautumaan siihen hyvin paljon
aikaisemmin. Ei enää menty muutamalla treenillä, vaan hyvinkin paljon aikaisemmin.
Myytiin muutamia harjoituskeikkoja siihen alle, että saatiin sitä rutiinia esiintymiseen. Ja
sillä tavalla bändi tietysti kehittyi kovasti, mikä kuului telkkarissakin, toivottavasti.

Harjoituskertojen

määrää

vuoden

2006

jälkeen

lisättiin,

koska

huomattiin

tanssiorkesterin ohjelman vaativan valmiiksi saattamiseen huomattavasti enemmän
harjoitusaikaa kuin aikaisempina vuosina oli ollut tapana varata. Varmuutta
esiintymiseen ja tulkintoihin saatiin järjestämällä useampi esiintyminen ennen
itsenäisyyspäivää. Perusteellinen valmistautuminen vaikutti esityksen laatuun. Kun
tiedettiin, että harjoitteluun oli varattu runsaasti aikaa, sekä kapellimestarilla että
solistilla oli paremmat puitteet harkita lauluvalintoja esimerkiksi haastavuustason
näkökulmasta. Enempi määrä harjoituksia varmisti ohjelman saattamisen kaikin puolin
hiotumpaan kuntoon, mikä Hannulan mielestä välittyi ehkä myös yleisöön. (vrt. 3.1).
Tarkasteltuani kapellimestareiden sopivan laulajan kriteereitä sekä heidän lähtökohtiaan
solistin kanssa työskentelystä, siirryn seuraavaksi käsittelemään ohjelman suunnittelua
kolmen

laulusolistin

näkökulmasta.

Kiinnitän

huomiota

hänen

asemaansa

tanssiorkesterissa. Jätän sivuun edellä käsittelemäni Ampujan ja Hannulan mielipiteet
solistin vaikuttamismahdollisuuksista ohjelman laatimiseen, jotta solistien oma ääni,
kokemuksensa ja tulkintansa asiasta pääsisivät selvästi esille.

6.2 Yhteistyö kapellimestarin kanssa37

Kokonaisuuden hahmottamiseksi

aloitan

yhteistyön mallista38, jonka mukaan

kenellekään kolmesta laulusolistista eli Heikki Mäntyselle, Antti Matikaiselle sekä Inga

37

Luvut 6.2–6.4 perustuvat Kalioujnov-Salmisen (2016) analyysiseminaariesitelmään.

38

Malli on abstraktio todellisuudesta; sen tarkoitus on pelkistäen näkemystä kokonaisuudesta tuoda esiin sen
olennaisia piirteitä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 141).
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Söderillekään ohjelmaa ei ollut annettu valmiina, vaan sitä työstettiin yhteistyössä
kapellimestareiden kanssa, niin kuin ilmeni luvussa 6.1. Söder (2015), joka toimi
Kaartin Combon solistina vuonna 200839, ilmaisee mielipiteensä seuraavasti:

Sami [Hannula] tuli hoitaa tätä hommaa, niin sitten Samille oli aika vapaat kädet siinä ja
sitten aikaa ja resursseja, että silloin se tehtiin kyllä tosi perusteellisesti hirveän hyvissä
ajoin ja [– –] mulle on jäänyt sellainen käsitys siitä, että Sami on aika pitkälle valkannut
kappaleita. Ehdotti minulle tosi paljon niitä, ja totta kai meillä oli palavereita: yhdessä niitä
mietittiin, mitä me otetaan, mutta aika paljon ehdotukset tuli Samilta, ja mä sitten niin kuin
hyväksytin sen.

Mäntynen (2015) esiintyi presidentinlinnan juhlassa Söderistä ja Matikaisesta poiketen
kaksi kertaa eli vuosina 2004–2005. Mäntynen oli työskennellyt Kaartin soittokunnassa
jo vuoden verran ennen ensimmäistä esiintymistään juhlassa vuonna 2004:

Mä on tullut Kaartin soittokuntaan vuonna 2003 töihin ihan tuolta niin sanotuista
taistelevista joukoista [– –] . Itse asiassa kaikki kappaleet, mitkä tällä [kappalelista 2005] on
yhdessä Rainen [Ampujan] kanssa mietitty, että "joo, tämä kävisi mulle", ja "näistä on jo
sovitukset" ja näin päin pois. Taitaa olla ne on mun ehdottamia kaikki biisit, jotka tossa
2005 on.

Mäntyselle Combon

johtaja oli

näin

ollen työkollega. Mäntysen

yhteistyö

kapellimestarin kanssa kesti huomattavasti pidempään Söderiin ja Matikaiseen
verrattuna. Sitaattien perusteella voidaan arvioida, että Söderille tanssiorkesterin
ohjelma tuli kapellimestarin ehdotusten takia valmiimmassa muodossa kuin Mäntyselle,
joka toteaa ehdottaneensa paljon kappaleita. Söder pikemminkin halusi antaa
kapellimestarille "vapaat kädet" ehdotusten tekemisessä, vaikkakin Söder painottaa
yhteisten kokousten roolia, joissa nimenomaan "yhdessä [– –] mietittiin, mitä me
otetaan". Yhdessä miettiminen viittaa vahvasti siihen, että myös Söder teki ehdotuksia.
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Ks. liite 5: Kaartin Combo -tanssiorkesterin solistit tasavallan presidentin juhlavastaanotoilla vuosina 2000–2015.
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Vuorostaan Matikainen (2015) kertoo yhteistyön sujuneen vuonna 2009 tasapuolisesti ja
kummatkin saivat vaikuttaa lopulliseen kappalelistaan yhtä paljon:

Siinä heti kun päätös oli tehty, ruvettiin käymään pientä kirjeenvaihtoa kappaleiden osilta.
Kyllä me saatiin käydä keskustelua, otetaanko tätä ja otetaanko tuota, mutta se oli kerrasta
tosi hyvä ehdotelma mikä sieltä tuli. Kun semmoinen puolet tuli mun valintoja ja puolet tuli
sitten muualta.

Kolmen laulajan kommenteista Matikaisen mielipide edustaa siis yhteistyötä, joka on
kaikin puolin kahdensuuntaista: sekä solisti että kapellimestari saivat ehdottaa puolet
ohjelmaan lopulta tulleista lauluista. Matikainen korostaakin, että "kappalevalinnat ne
sujui aika helposti; joo helposti löydettiin yhteiset biisit". Söderiin verrattuna Mäntysen
mielipide edustaa sitä vastoin melko toisenlaista solistin ja kapellimestarin työskentelyn
tulosta, jossa laulaja sai valita Mäntysen arvion mukaan ainakin melkein kaikki vuonna
2005 esitetyt kappaleet.
On hyvä pohtia syitä yhteistyön tuloksissa ilmenneisiin eroihin. Yksi syy piilee tietysti
siinä, että laulajat työskentelivät eri kapellimestareiden kanssa: Mäntynen teki
yhteistyötä Ampujan kanssa ja Söder Hannulan kanssa. Matikaisen haastattelusta ei
ilmene, kuka oli vuonna 2009 Combon kappalelistan laatija; sekä Ampuja että Hannula
olivat sinä vuonna ainakin johtamassa juhlavastaanoton musiikkia (Ilmoitus ohjelmasta
2009; Ks. luku 3.3).
Toisaalta tulee nimetä syyksi myös eri vuosien aikana jokseenkin eri tavalla toteutetut
solistikarsinnat, jotka määrittelivät yhteistyön tahtia vuodesta riippuen. Matikaisen
yhteistyö Combon kanssa alkoi laulukokeella, jossa solistit eivät olleet samanaikaisesti
paikalla eikä heille ilmoitettu kilpailijoidensa nimiä: "Ei oltu yhtä aikaa, onneksi, paikan
päällä. En edes tiedä, ketä siellä on ollut, mutta niin on ollut muutama vaihtoehto".
Olennainen ero Matikaiseen verrattuna Söderillä on järjestyskäytännöltään toisenlainen
kutsukoe, jossa ehdokkaat olivat samaan aikaan paikalla. Vuonna 2008 valittiin
ensimmäinen naissolisti Presidentinlinnan juhliin. Söder kertoo seuraavaa:
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Oli varmaan aika vaikea valinta heille siellä, että kuka tulisi, kun on tietysti paljon
naissolisteja myös ja kukaan siellä [Presidentinlinnassa] ei ole aikaisemmin ollut. Me oltiin
nelistään siellä laulamassa. Se tuntui jotenkin spesiaalimmalta, että se ei ollut vain että sut
pyydettiin siihen, vaan se oli, tiedätkö, karsinta siinä ja sitten ensimmäisenä naisena niistä.
Se oli mulle semmoinen että se tuntui jotenkin spesiaalimmalta.

Vastakohtaista solistin valintatapaa tuo esille Mäntynen: "Kun oli tiedossa, että
lauleskelen, sitten pääsin Linnan juhliin vuoden päästä [vuonna 2004] laulamaan, ja
vielä vuonna 2005 toisen kerran; ihan hienoa". Näyttää siltä, että vuosina 2004–2005 ei
järjestetty varsinaista solistin valintakoetta, vaan solistin ja kapellimestarin työ alkoi jo
silloin, kun Kaartin soittokunnan työntekijän laulutaidosta saatiin tietää.
Yhteistyön lähtökohdan ja työskentelyn tahdin voidaan arvella tästä syystä olleen
Mäntysellä erilainen kuin Söderillä tai Matikaisella. Mäntysen laulutaito ja
mahdollisesti

myös

Molemminpuolinen

hänen

ohjelmistonsa

tutustuminen

oli

työkollegoina

Combon
johti

johtajalla

tiedossa.

pidempiaikaiseen,

mutta

oletettavasti myös avoimempaan työskentelyyn musiikkiohjelman valinnassa.

6.3 Solistin aiempi ohjelmisto

Matikainen arvelee, että itsenäisyyspäivän esiintymiseen hän opetteli runsaasti uusia
lauluja, vaikka omia toivekappaleita tulikin lopulliseen Combon musiikkiohjelmaan,
kuten luvussa 6.2 todettiin, puolet. Hän sanoo:

Puolet niistä kappaleista mitä tuli, ehkä ylikin puolet, oli ihan minulle uusia tavallaan, mitä
jouduin harjoittelemaan. Normaalisti ei ole ollenkaan semmoista treenisessiota minulla
ollut moneen moneen vuoteen. Siinä joutui ihan tosissaan niitä pänttäämään niitä lyyrikoita.

63

Söder yhtyy Matikaisen mielipiteeseen. Hän korostaa myös sitä, että laulajan aiempi
ohjelmisto selvästikin otettiin huomioon, mutta siitä huolimatta työn määrä oli tavallista
konserttiprojektia isompi:

Ja sitten mä voin ehdottaa mun ohjelmistosta: ’No mä osaan tään, ja tään, ja tään jo. Tai jos
joku menevämpi englanninkielinen diskobiisi, mitä on sitten laulanut. Sillä tavalla sitten
ehdotin semmoisia minulle jo tuttuja kappaleita. Mutta lähtökohtaisesti se oli semmoinen
projekti, että mä opettelin siihen aika uuden ohjelmiston sitten sen pohjalta. Yleensä
keikoilla ne on aika erikoisprokkiksia, semmoisia mihin opettelee ihan täysin uuden
ohjelmiston jotain tiettyä konserttia varten. Niitä yleensä ei ole kovin monta vuodessa
sellaista että; enemmänkin menee aina siltä pohjalta, että minulla on se ohjelmisto ja sitten
mua pyydetään keikalle, ja sitten mä sanon vaan, että tuossa mun biisit, että tsekatkaa.

Söder sai kolmesta vertailun kohteena olleesta solistista ilmeisesti vähiten omia
toiveitaan kappalelistalle. Yhteistyö kapellimestarin kanssa alkoi välittömästi valituksi
tulemisen jälkeen. Söder selostaa: "Ja sitten kun siihen valittiin, me alettiin heti
työstämään sitä ohjelmistoa". Aiemmasta ohjelmistostaan tanssiorkesterin ohjelmaan
sisällytettiin korkeintaan muutama kappale. Toisaalta Söder on ainoa, joka tietoisesti
korostaa ammattimaista suhtautumista esiintymiseensä ja sitä, että ammattilaisen rooli
on työnantajan pyyntöjen toteuttaminen. Hän jatkaa:

Mä täysin olin semmoisella asenteella, että mä tuun tänne tekemään se, mitä multa
toivotaan, että mä on siellä ammattilaisena tekemässä sen, mitä multa pyydetään. Että siinä
se pointtikin, että sinne mennään silleen töihin. Joka on siis ihana juttu.

Söderin ajatuksissa painottuu esiintyvän laulajan vahva asiantuntemus; työsopimuksen
perusteella solisti palvelee työnantajaansa korkeakoulussa hankitulla laulutaidollaan.
Tästä

voi

päätellä,

että

Söderillä

esitettävään

ohjelmaan

vaikuttaminen

ei

todennäköisesti ollut tärkeä itsetarkoitus, vaan hän keskittyi työnantajan antamiin
tehtäviin ja hyväksytti toiveita. Matikainen sitä vastoin tähdentää oman ohjelmiston
esillä pitämistä ohjelmaa suunnitellessa:
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Ja minä kaivelin heille omista biisilistoista semmoiset mielekkäät kappaleet. Heillä oli
jotain tietenkin valmiita juttua siellä. Kyllä se meni silleen, minäkin olin kappalelistan
kuitenkin siihen laittanut: kaksi settiä muistaakseni vedettiin; olisiko kaksi tunnin settiä, tai
kaksi neliviitosta.

Laulajat lähestyivät ohjelman kokoamista ilmeisen eri asenteilla. Siinä missä Söder
korosti ammattimaista otettaan ja laajaa osaamistaan, Matikainen laati oman ehdotuksen
kappaleluetteloksi. Mäntysen aiempi ohjelmisto ei vuorostaan ollut niin laaja kuin
Matikaisella tai Söderillä. Mäntynen tuumii omasta repertoaaristaan: "Kyllä se niin oli,
että kun kyseessä kuitenkin harrastelijalaulaja, sen repertuaari ei niin laaja oo kuin
ammatti-ihmisillä". Matikainen on sitä vastoin tottunut laulamaan läpi monta kymmentä
laulua käsittävän ohjelman yhden illan aikana: "Laivakeikoilla, mitä mäkin oon
aloittanut silloin 17 vuotta sitten, silloin vedettiin 6 settiä illassa eli [– –] 66 kappaletta,
vajaat 70 biisiä illassa". Mäntynen arvioi, että ainakin vuosina 2004–2005 Tasavallan
presidentin kanslia toivoi solistia, joka ei ollut kuuluisa. Hänen mielipiteensä mukaan
näyttää siltä, että laajan ohjelmiston hallitsevan laulajan sijasta pidettiin sopivampana
solistia, joka oli Kaartin soittokunnan työntekijä, sotilas ja tuntematon laulaja:

Siihen aikaan Linnan vaatimus oli, että se ei saa olla kuuluisa. Se on niin kuin ei kukaan.
Silloin sitä ei niin kaivattu, ei odotettu kuka siellä on nyt Linnan solistina, vaan se oli nyt
tietysti sillei hauskaa, että se oli eka kerta omista joukoista: että se oli sotilas ja vielä
Kaartin soittokunnan oma jäsen. Se oli siinä ehkä se juttu näinä vuosina.

Mäntynen asettuu täten Ikäheimon luvussa 6.1 ilmaistun ajatuksen kannattajaksi, jonka
mukaan tuntemattomuuskriteeri tuli nimenomaan presidentin kansliasta. Ampujan
mielipide – "minä sitä alun perin esitin" – jää ilman kannatusta. Mäntysen
itsenäisyyspäivän vastaanoton kappalelistalle otettiin kappaleet, jotka olivat tuttuja ja
parhaiten sopivat hänelle: "Semmoisia, mitkä äänelle käy ja mitkä oli jo tuttuja biisejä –
sillä meiningillä", toteaa Mäntynen. Hän jatkaa, että yhteistyössä kapellimestarin kanssa
kiinnitettiin erityistä huomiota kappaleiden tanssittavuuteen: "Meillä oli tanssittavuus
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semmoinen ykkösasia: että pitää olla pääsääntöisesti paritansseja, mutta kuitenkin pitää
selkeästi erottua siitä konserttiorkesteriohjelmistosta".
Tietysti solistien intressit lienevät sovellettavissa niin ikään kapellimestareihin: aiempaa
repertoaaria osataan hyvin, kun taas uusien kappaleiden opetteleminen vie aikaa. Tämän
lisäksi uusi kappale pitää sovittaa tanssiorkesterille. Mäntynen sanoo: "Rainehan
[Ampuja] ne sovitti kaikki silloin [vuonna 2005]. Matikainen lisää:

Sovitukset oli tavallaan, kun on torvisektio ja muuta, ne on ennen harjoituksia jo aika
pitkälle tehdyt. Sovitaan mahdollisimman nopeasti sävellajit ja sovittaja pääsee tekemään
omia taikojaan. Osa sovituksista tehdään, ja osa on Kaartin vuosien aikana jo olleita
sovituksia.

Noin kymmenestä soittajasta koostuvalle tanssiorkesterille sovittaminen on työ, joka vie
kapellimestarin ajallisia resursseja. Repertoaarin uudistamisen intressi vaikuttanee
toisaalta positiivisesti solistin aiemman ohjelmiston huomioimiseen.
Matikaisen ja Söderin edellä mainitut näkökulmat tämän alaluvun alussa viittaavat
vahvasti siihen, että populaarimusiikissa musiikkiprojektin ohjelmaa aletaan yleensä
rakentamaan solistin ohjelmiston pohjalta. Söder arvioi Combon käytäntöä: "Niin, mä
jotenkin koin, että oli kyllä erikoissysteemi". Yhteistyö Kaartin Combon kanssa oli
Matikaiselle, ja etenkin Söderille, ohjelmiston kannalta selvästikin normaalista
konserttiprojektista poikkeava.

6.4 Solistin käsitykset ohjelmasta

Presidentinlinnan ohjelmaa laatiessaan Mäntynen kiinnittää huomiota kappaleen
tanssittavuuden ja omalle äänelle sopivuuden lisäksi siihen, että se on itselle tuttu;
melkein kaikki hänen ohjelmansa laulut ovat suomenkielisiä eivätkä millään tavalla
tapahtumaan sopimattomia ja ristiriitaisia:
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Kun tässä oli pääsääntöisesti pois lukien Beatlesin [laulun] kaikki on suomenkielistä ja sillä
tavalla tuttuja biisejä. Niin noista ei saa semmoisia häiritseviä tai jotenkin kyseenalaisia
biisejä millään.

Mäntynen keskittyy mielipiteessään myös tyylillisiin asioihin; siirtymiseen Combon
musiikista takaisin konserttisoittokunnan musiikkityyliin, mutta myös laulujen
karaktääreihin, joiden kautta saadaan kohokohtia ohjelman kulkuun:

Kun katsotaan siirtymistä viimeisen setin jälkeen konserttisoittokunnan musaan, niin me
ollaan soitettu valssit ja sitten sieltä lähtee 'Katupoikien laulu' ja 'Stadin kundi' elikkä sekin
vaan siirrytään valssista foxiin; että siellä ei tapahdu oikeastaan mitään muuta kuin tyyli
vaihtuu. Tarkoitan sitä: ei tule enää laulua. Ei siinä muuten, että me ollaan toisen setin
puolessavälissä menty 'Charlie Brown', 'Eyes understanding' ja 'Rafael-enkelit', 'Da-daa'
elikkä tämmöisiä Suomi-poppia lisättynä tämmöisiin ikivihreisiin rokkeihin – niin siinä se
noste oli.

On aiheellista otaksua, että Mäntysen luettelemat sävellysten tyyleihin ja luonteisiin
liittyvät osatekijät saattoivat vaikuttaa hänen kappalevalintoihinsa. Kapellimestarin
kanssa yhteistyötä tehdessään solisti tuo esille omat käsityksensä soitettavasta
ohjelmasta ja siihen sopivista lauluista. Söder sitä vastoin painottaa Combon
soittovuoron alun tärkeyttä. Alkuun haluttiin myös sovitustasoltaan parhaiten
onnistuneet laulut, sillä nimenomaan tanssiorkesterin ensimmäinen soittovuoro
näytetään televisiossa. Mäntysen tapaan myös Söder kiinnittää huomionsa tyylillisiin
seikkoihin – siirtymään konserttisoittokunnasta Comboon ja takaisin. Siirtymän piti olla
kouriintuntuva: tanssiorkesterin ohjelma on konserttisoittokuntaa viihteellisempi ja
iloisempi:

Kyllä siinä aluksi mietittiin nimenomaan sitten sovitusten tasoa ja kaikki sellainen että
kuinka setit alkaa, varsinkin sitten ensimmäiset biisit, jotka näkyvät telkussa. Se jollakin
tavalla haluttiin, että se selkeästi kevenee se tunnelma, mutta on kuiteskin semmoinen
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viihteellinen, mutta siltikin siitä välittyy: nämä on tehty tosi antaumuksella ne sovitukset,
että me ollaan treenattu tämä juttu, että halutaan sellaista [– –] haluttiin selkeästi pitää
semmoinen taso ja rima, että se ei mene kertarysäyksellä siitä Tonava kaunoisesta siihen
että Säkkijärven polkka tulee seuraavaksi – että siitä välittyy semmoinen juhlan arvoinen
tekemisen taso.

Söderin mainitsemien osatekijöiden lisäksi Matikainen huomauttaa, että tanssimusiikin
ohjelman laatimisessa kunnioitettiin vuonna 2009 Michael Jacksonin poismenoa: "En
muista sen tarkemmin, että Michael Jacksonia kunnioitettiin showssa – hänen kappaleita
oli muutamia". Mäntysestä ja Söderistä poiketen Matikainen mainitsee ohjelman
hallitsemisen tasoa:

Matikainen: Siinä vuonna oli myöskin sellainen, että nuoteista ei vedetä yhtään biisiä – niin
kuin solisti [ei laula nuoteista]. Tavallaan siinä pääsee esiintymään paljon paremmin, mutta
sen jälkeen on muutamilla huomannut, että siitä on lipsuttu – nuottitelinettä on ollut. Mutta
itsellä, se on tosi kova tsumba ottaa haltuun ohjelmisto sillä tavalla, että osaat sen ulkoa
yhtä keikkaa varten.
Haastattelija: Mutta vaikuttiko se jollakin tapaa kappalevalintaan että kun tiesi, että pitää
osata ulkoa?
Matikainen: Ei se sillä tavalla.

Koko illan ohjelman hallitseminen ulkoa on Matikaisen mukaan työlästä, mutta
opetteleminen kannattaa parempien laulutulkintojen aikaansaamiseksi. Tieto ohjelman
pakollisesta

ulkoa

osaamisesta

ei

tosin

näyttänyt

vaikuttaneen

Matikaisen

kappalevalintoihin.
Söder vuorostaan tuo esille ulkoa osaamisen sijaan seikkaperäistä valmistautumista
yhteistyössä Ylen kanssa; televisiosta ulos tulevan äänen laadun piti olla tasokasta:

Me käytiin siellä [Presidentinlinnan Valtiosalissa] tekemässä edellisenä iltana jo
soundcheckiä ja katsottiin aika tarkkaan itse asiassa miltä ääni kuulosta ulos niitten Yle-
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miesten kanssa; siellä ulkolähetysautossa käytiin kuuntelemassa kaikkea, balanssia
muutenkin.

Voidaan otaksua, että solistin täytyi siis ohjelmansa esittämisen aikana pitää mielessä
myös Ylen henkilökunnan mahdolliset toiveet. Tähän kantaan yhtyy Mäntynen: "Yle
määritti eli semmoiset kohdat, mitkä tuli telkkarista tai haluttiin loppumusaksi tai
vastaavat, ne katsottiin että ne tulee siihen kohtaan kun Yle haluaa". Laulajan ja
kapellimestarin tekemään ohjelmaan vaikutti ainakin joltakin osin myös Ylen
henkilökunta,

joka

saattoi

toiveillaan

muuttaa

esimerkiksi

kappalejärjestystä.

Matikainen lisää:

Kyllä me kolme ensimmäistä kappaletta, kun tiesi että televisioidaan ja muuta, en sanonut
mitään. Kiittelin vaan ja seuraavaan kappaleeseen. Jostain tuli pieni vinkki – tuliko
kapellimestarin toiveesta – ei tarvitse ruveta ihan hulluna höpöttelemään ainakaan tässä
alussa. Se mentiin aika orjallisesti. Totta kai siellä on miljoona liikkuvaa osaa siinä
kuvassa.

Solisti joutui siis miettimään laulujen välisiä juontoja, jotta niiden pituus ei ylittyisi ja
Ylen määrittämät loppumusiikille varatut suoran lähetyksen ajalliset kohdat tulisivat
etukäteen suunnitellun aikataulun mukaisesti; osin tästä syytä solisti ei luonnollisesti
saanut pitää pitkiä juontoja.
Laulajat saivat arvioida etukäteen kapellimestareiden kanssa ohjelmaa harjoitellessaan
ainakin kappaleiden ajallisia pituuksia sekä soittovuorojensa pituuksia suoran
lähetyksen keston mukaan. Ulkoa osaamisen lisäksi kokonaisuutta suunnitellessa oli
huomioitava Matikaisen kuvauksen mukaan "miljoona liikkuvaa osaa", joista
tanssiorkesterin tanssimusiikin osuus oli vain osa loistokasta juhlaohjelmaa.
Tämän luvun päätteeksi kiinnitän huomiota kapellimestarin arvioihin Ylen suoran
lähetyksen vaikutuksesta musiikkiohjelmaan. Ampuja arvelee, että kansliassa "luodun
käsikirjoituksen pohjalta" soittokunnan johto miettii esimerkiksi sitä, että "mikä kappale
on se, millä tullaan sisään, ja myös sitä kappaletta, mikä näkyy lopputekstien aikana kun
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lähdetään ulos". Ampuja ei tarkenna, tekeekö päällikkökapellimestari päätöksen yksin
vai yhteistyössä kapellimestarin sekä mahdollisesti muiden henkilöiden kanssa. Ampuja
sanoo, että "jos TV on päättänyt tehdä määrätyn visuaalisen ilmeen, esimerkiksi että
tämä [ohjelman loppukuva] olisi kuin tanssiin kutsu, sen jälkeen meidän pitää vastata
musiikillisesti siihen". Tästä seuraa, että Ylen visuaalinen visio ohjaa soittokunnan
johdon ratkaisuja.
Ampuja jatkaa kertomalla televisioinnin ulkopuolelle jäävän juhlan ilmapiiristä:

Se, mikä jää [esiintyminen] kameroiden ulkopuolelle, kyllä me mietitään sitä asiaa ihan
samalla lailla kun missä tahansa muissa tansseissa: meillä vähän villiintyy loppua kohti,
joten siellä ehkä vähän poikkeavampia kappaleita sitten siellä jälkipuolella.

Ampujan kertomus täydentää luvussa 3.2 juhlasta luotua kuvaa televisioinnin
jälkeisestä ajasta. Suoran lähetyksen rajallinen pituus ilmenee konserttisoittokunnan
ensimmäisen osion lyhyemmällä pituudella, sillä "on sovittu noin [– –] 20 minuuttia
Kaartin soittokuntaa, että me saadaan tv-ohjelmaan sitten tämä Combo mukaan", toteaa
Ampuja. Niinpä suoran lähetyksen määrätty pituus sanelee musiikkiohjelman
aikataulutusta ja kappalejärjestystä.
"Villiä" tanssitunnelmaa televisiokatsojat eivät siis saa kokea suoran lähetyksen
lyhyyden vuoksi. Luvussa 1 oleva Koppisen (2014) esimerkki ministereiden
mukaansatempaavasta tanssimisesta antaa esimakua illan loppupuolella vallitsevasta
tunnelmasta. "Puoli yhteen mennessä saadaan vieraat ulos", päättää Seppälä.
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7. SOVITUS JA MUSIIKKIPERINTEET

7.1 Hyvän sovituksen ominaispiirteet

Analysoituani Combon johtajan ja solistien yhteistyötä siirryn käsittelemään
sovitukseen liittyviä tekijöitä. Tarkoitukseni on selvittää sovituksen ja sovittamisen
asemaa ohjelman sisällön määrittäjinä. Huomattava osa puhallinmusiikkia on sovitettua
musiikkia. Sen takia on olennaista saada tietoa toimivan sovituksen ominaispiirteistä.
Ne ovat yhteydessä teoksen käytettävyyteen, koska juuri toimiva sovitus valikoituu
vastaanoton ohjelmaan. Luvun punaisena lankana kulkee siis hyvän sovituksen
ominaispiirteet. Paneudun yksityiskohtiin ja kysyn kapellimestarien ajatuksia muun
muassa sovitusten toimivuudesta, vanhojen sovitusten uudelleen sovittamisesta,
sovitusten tekijöille kohdistetuista toiveista ja muista sovitukseen liittyvistä seikoista,
joiden takia tiettyä kappaletta joko priorisoidaan tai saatetaan jättää nuotistoarkiston
hyllylle.
Ennen kuin muulle kokoonpanolle kuin puhallinorkesterille tehty sävellys voidaan
sisällyttää

repertoaariin,

täytyy

miettiä

sovitusasiaa.

Kaartin

soittokunnan

kapellimestareilla on oma näkemys hyvästä sovituksesta. Ampuja pohtii sen
lähtökohtia:

Siinä on vähän niin kuin ruuanlaitto sillä lailla. Jos tehdään lihakeittoa, se tekee pelkkää
perunaa, kastiketta siihen päälle, niin muutama jauheliha siihen, ei synny vielä semmoista
elämystä. Kyllä se tarvitsee siihen keittoon että siihen uskaltaa laittaa selleriä ja muutaman
hyvän porkkanan ja lopussa maustepippuria. Sitten keitto alkaisi olla kasassa.
Kyllä sitä täytyy katsoa vähän kauempaa: onkos tää liian lattea [katsoo omaa kämmentään
kaukaa] vai onko täällä joku kohta, joka tulee esiin. Yleensä se setti ei tarvitse olla niin, jos
tehdään pelkkiä yllätyksiä: "Ohoo, ohoo, ohoo". Sitten se tasapaksuistuu ja eikä enää toimi
mikään; elikkä keitos täytyy rakentaa silleen, että siihen syntyy joku pippuri siihen
kokonaisuuteen.
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Sovittaminen vaatii siis ennen kaikkea asiantuntemusta ja hyvää makua. Ampuja pitää
parempana sellaista sovitusta, josta löytyy "pippuria". Tällä hän tarkoittaa sitä, että
sovitukseen saa, ja kannattaa, laittaa efektejä. Niistä ei kuitenkaan saisi tulla maneeria,
jonka johdosta kokonaisuus muuttuu tasapaksuksi. Kappaleet tulee nähdä myös sarjana.
Konserttisoittokunnan jälkeen Combon soittovuorossa on tusinan verran lauluja.
Kaikkien sovitusten täytyy tavalla tai toisella sopia keskenään yhteen, jotta
lopputuloksena syntyisi tasapainotettu kokonaisuus. Hyviä sovittajia on löytynyt
soittokunnasta. Seppälä ilmaisee tätä asiaa näin sanoen:

Meillä on ollut hyviä sovittajia sotilaskapellimestareissa kautta aikojen. Esimerkiksi Artturi
Rope. Hän on kirjoittanut semmoista, että ne kestää päivän valon tänäkin päivänä. Toki se,
minkä takia niitä voisi muokata pikkasen on se, että soitinkokoonpanot olivat silloin vähän
toisia: tehty enemmän semmoiselle janitsaariorkesterille, jossa vähemmän puita ja
enemmän vaskia. Ei ollut saksofoneja esimerkiksi.

Sovitus, vaikkakin taidokkaasti tehty, on oman aikansa tuotos. Se saattaa myös vanheta
ja tulla käyttökelvottomaksi muuttuneen kokoonpanon takia. Ampuja yhtyy Seppälän
mielipiteeseen:" Joissakin kappaleissa varmasti käy niin, että aika ajaa ohi, koska se
riippuu kokoonpanostakin, mikä on käytettävissä". Enemmistöä Ropen aikana hyvin
tehdyistä sovituksista voidaan käyttää tänäkin päivänä. Seppälä tarkentaa näkemystään:

[Ropen] sovitusten orkestraatio ei vastaa tätä nykypäivää. Siinä mielessä niitä [sovituksia]
pitäisi muokata. [– –]. Tehdään nimenomaan sillä tavalla, että ne ei ole semmoisia
melodiapainotteisia, vaan että siellä olisi sitten muillekin soittimille, soitinryhmille
saataisiin enemmän sitä mielenkiintoista soitettavaa. Sillä saadaan värisävyjä paljon
enemmän sovituksesta irti.

Orkestraation toimivuuteen liittyvä hankaluus voi tulla esteeksi juhlavastaanottoa varten
sävellystä valittaessa. Soittamisen mielekkyys on syy, jonka vuoksi kappale vastaanoton
listan sijasta voi joutua sovittajan työpöydälle uudelleen muokattavaksi.
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Sovituksia tilataan soittokunnan ulkopuoleltakin. Ampuja jatkaa: "Sehän oli
käytännössä niin, että osa tilataan, osa tehdään itse". Orkestraatioon suhteen olevat
odotukset vaihtelevat kapellimestarista riippuen. Esimerkiksi Koskinen kannattaa
maltillisempaa ja säästeliäämpää sovitustyyliä. Hän selittää mielipidettään seuraavasti:

Itse sovituspuolessa mä edustan sellaista näkökulmaa, että tänä päivänä tietynlainen
taloudellisuus sovituksissa, että sitä ei tupata täyteen varmuuden vuoksi, niin kuin ennen
vanhaa tehtiin. Sanotaanko nyt Parantainen, Rope, tämä aikakausi. Kuikan Arvokin teki
sillä lailla: ne oli niin sanotusti täynnä partituuri. Kaikki soitti suurin piirtein koko ajan ja
ainoastaan rooli saattoi vaihtua kesken kaiken. Tänä päivänä on sovitukset enemmän sillä
lailla, että tietty rooli tietyillä osilla, ja sitten siellä ei ihan kaikki soita koko aikaa. Ehkä
nimenomaan taloudellisuus, ekonominen, en tarkoita rahallisesti, mutta että mitä siellä soi.
Se ehkä on se, mikä on näissä nykypäivän sovituksissa ehkä on tärkein asia.

Parantaisen, Ropen ja Kuikan sovituksissa on Koskisen mukaan liikaa nuotteja. Tästä
seuraa että soittajilla soiton aikana ei ole mahdollisuutta pitää pienintäkään taukoa.
Nykyajan sovituksissa soittimilla on selvempi roolien jako. Se mahdollistaa esimerkiksi
vuoropuhelun soittimien kesken. "Täynnä" olevissa partituureissa oli huomattavasti
enemmän ehkä turhia stemmojen tuplauksia, sillä kaikki soitti koko ajan. Koskisen
esille tuoma sovituksen taloudellisuus on eräs osatekijä, joka on ohjannut hänen
kappalevalintojaan.
Eriävää näkemystä toimivasta orkestraatiosta edustaa Ampuja. Hän korostaa liian
harvan sovituksen haittapuolia:

Sovituksen täytyy olla semmoinen, että se oikeasti kuuluu sinne alas elikkä jos niin sanottu
ohut, harva sovitus, mikä kuulostaa salissa ihan hyvältä, niin siitä ei kuulu mitään alas
tanssilattialle. Mä on käynyt itse toteamassa ja siitä sitten puhuttiin, että toivottavasti nämä,
jotka tulevina vuosina sitä johtaa eivät ikään kuin keksi tätä pyörää aina uudestaan: "Ahaa,
se ei sopinutkaan se kappale tähän", koska jos sieltä ei kuulu backbiittiä eikä bassoa eikä
melodiasta juuri mitään, se ei ole enää tanssimusiikkia. Sitä on kivaa soittaa ihan keskenään
semmoista kvartettia. Mä olin itse tanssimassa tilanteessa, jossa mä en kuullut yhtään
mitään. Sovituksen pitää olla tehtyä niin, että oikeasti kuuluu.
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Niinpä Ampuja vastustaa Koskisen ajatusta taloudellisen sovituksen toimivuudesta.
Perusteeksi Ampuja nimeää oman kokemuksensa kautta hankittua tietoa: tanssiaisten
aikana harva sovitus ei yksinkertaisesti kuulu Valtiosalin parvelta alas asti.
Tanssimusiikissa täytyy olla Ampujan luettelemat vahva rytminen pohja, kuuluva basso
ja selvästi erottuva melodia. Nämä vuorostaan saadaan sovittamalla sävellystä ei-liian
ohueksi. Hän kehottaa ottamaan hankitusta kokemuksesta opiksi. Sitä ei pidä lyödä
laimin kokemattomuudesta johtuvien virheiden välttämiseksi. Tässä korostuu Seppälän
mainitsema

käytännöllisyys.

Mielipiteessään

hän

toteaa

vanhojen

sovitusten

toimivuuden. Ne tarvitsevat vain joitakin korjauksia. Artturi Ropen ajan sovituksia
voidaan käyttää huoletta nykypäivänäkin.
Sovituksen toimivuuden toteaminen jää kapellimestarin ratkaistavaksi. Paakkunainen
kertoo ajatuksiaan aiheesta:

Se [sovitusasia] vaikuttaa toki aika paljonkin, että se on ilman muuta olennainen osa
instrumentaalimusiikkia [– –] – miten se on ja toimii. Sellaisista mitä käytetään joko tässä
yhteydessä tai muuten useammin ja noin poispäin. Siellä on tietyt sovitukset, jotka on
käytännössä todettu toimiviksi. [– –]. Yleensä vuosittain kyllä tulee myös uusia kappaleita
ja uusia sovituksia myöskin ohjelmistoon. Sanotaan, että tietyt asiat tai tietyt kappaleet
siellä monesti pysyy, mutta aina jotain uutta myöskin sovituspuolelta. Sitä kautta saadaan
rikastettua soittokunnan muuta ohjelmistoa, koska niitä pystyy käyttämään muulloinkin
kuin pelkästään siinä tilaisuudessa.

Toimiva sovitus instrumentaalimusiikissa on keskeisessä roolissa myös Paakkunaisen
mielestä, joskin toimiva sovitus -käsitteen määrittely on Koskisen ja Ampujan
vastakkaisten mielipiteiden takia melko problemaattista. Vanhojen

sovitusten

toimivuudesta ollaan selkeästi eri mieltä. Paakkunaisen näkökulman mukaan jotkut
sovitukset vain "todetaan toimiviksi". Toimivan sovituksen kriteereiksi hän nimeää
luvussa 5.3 esille nostamansa tanssittavuuden, mutta myös seuraavan piirteen:
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Nykyään valtaosin tanssimusiikki kun tehdään, se on aika, ainakin monesti, aika
sanoituskeskeistä. Eli kappaleen pitää olla semmoinen, että se kantaa myöskin
instrumentaaliversiona.

Paakkunainen ei erittele sovituksen käyttökelpoisuuden kriteeriksi liian ohuen tai liian
täynnä olevan orkestraation. Sitä vastoin hän kiinnittää huomiotaan sanoituskeskeisten
laulujen toimivuuteen puhallinorkesterikokoonpanolla.
Laajasta vanhasta ohjelmistosta huolimatta myös uudet sävellykset ja sovitukset
rikastuttavat soittokunnan repertoaaria vuosittain. Paakkunainen jatkaa: "Combo on
sitten asia erikseen. Siihen toki joka vuosi tilataan uusia sovituksia". Solistilla on siis
merkittävä rooli Combon ohjelmiston uudistajana (ks. 6.2–6.4).
Vanhat sovitukset muutetaan toimiviksi hakemalla niihin tuoreita tyylillisiä näkökulmia.
Ohjenuorana sovitustyössä on pidetty sävellyksen alkuperäistä kuulokuvaa. Siitäkin
poiketaan, tosin tarkoituksellisesti. Hannula arvelee näin:

Haastattelija: Onko yritetty säilyttää alkuperäinen miltä kappale kuulostaa?
Hannula: No siis joissain biiseissä tai hyvin monessa biisissä tietysti on, mutta sitten taas
joissakin biiseissä on tietoisesti haettu jotain erilaista; vaikka 'Paratiisi': se on ikään kuin
kulunut, läpi soitettu biisi, mutta silti edelleen soittolistojen yksi ykkönen. Haluttiinkin että,
tai mulla oli ajatus, että no tehdään siitä lattari, tehdään siitä ihan tyystin toisenlainen. Ja
sillä tavalla sitä koetettiin hakea, vähän tilattiin eri sovittajilta.

Vanhaa ja myös "läpi soitettua" kappaletta voidaan sovittaa mielekkääksi esittää ja
tanssia. Uusi sovituksen tyyli antaa sävellykselle uuden ilmeen. Ampuja tukee Hannulan
näkemystä siltä osin, että alkuperäisen kuulokuvan säilyttäminen toimii sovituksen
aikana eräänlaisena ohjeena: "Kuunnellaan enemmän miltä se [sävellys] on alun perin
kuulostanut". Ampuja on eri mieltä Hannulan liian rohkeiden sovituskokeilujen
kannattavuudesta, koska yleisölle vieras näkökulma sävellykseen saattaa muodostua
vain sovittajaa palvelevaksi. Ampuja toteaa:
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Kyllä jengi odottaa sen kuulostavan mitä se olikin, tässä kontekstissa [juhlavastaanotolla].
Jos tehtäisiin johonkin toiseen ympäristöön, tietenkin lähtökohtana voitaisiin ottaa joku
muu. [– –] Kyllä jotain pientä niihin pystyy aina tekemään. Mun mielestä se, että
kikkaillaan sovituksen kanssa tilanteessa, jossa siihen ei ole syytä. Se on tietenkin vähän –
kannattaa miettiä, miksi sä teit näin. Onko se egoistinen, narsistinen lähtökohta vai yleisöä
palveleva lähtökohta?

Ampuja kannattaa sovituksissa ainoastaan maltillisten muutosten tekemistä, kun
vuorostaan

Hannulan

mainitsema

ajatus

kappaleen

sovittamisesta

"tyystin

toisenlaiseksi" saa Ampujalta torjuvan vastaanoton. Itsenäisyyspäivän iltajuhlahan on
monella tavalla arvokas tapahtuma, jossa musiikkipuoli pitäytyy perinteiden
sanelemissa puitteissa. Hannula perustelee kantaansa toteamalla, että "niillä sovituksilla
sellaista kontrastia yritettiin hakea, erilaisia tunnelmia".
Sovitusten tyylierojen lisäksi Seppälä miettii muun muassa sovitusten teknistä
vaikeusastetta:

Lähtökohtaisesti täytyy miettiä sillä tavalla, että se olisi inhimillinen soitettava, että ei tee
sellaisia sovituksia että joskus kuulee joistakin sävellyksistä: soittajat manaavat sitä, että ne
on niin vaikeita. Täytyy puoli vuotta tämä harjoitella ja se kestää 10 minuuttia soittaa. Pitää
tällä tavalla miettiä inhimillisyyttä, kun miettii sitä sovitusta. Sovittajan tehtävä on sovittaa
toiselle kokoonpanolle, että se synkkäisi sävellyksen luonnetta ja alkuperäinen
kunnioittaen, ja että se kuulostaa mahdollisimman aidolta, mutta että se olisi soitettavissa
sillä kokoonpanolla, että ei tule ylivoimaisen vaikeita juttuja. Siihen useasti sävellaji-tekijä
vaikuttaa; vaikeita jousisävellajia. Esimerkiksi E-duuri soi sinfoniaorkesterilla todella
hienolta, mutta se ei välttämättä puhallinorkesterilla.

Kappaleita valitessaan kapellimestaria ohjaa siis sävellysten tekninen vaikeusaste.
Vastaanotto on puhallinsoittajille pitkä ilta. Se kestää vähän alle viisi tuntia. Sovitusten
teknisen vaikeusasteen arviointia kannattaa tehdä ennen kaikkea soittajien osaamista
mielessä pitäen, sillä liian vaikeiden sovitusten mukaan ottaminen saattaa vaikuttaa jopa
hyvän yhteistyön hengen säilymiseen. Jos kapellimestari laatii teknisesti liian haastavan
ohjelman, se ehkä palvelee juhlavieraita, mutta vähemmässä määrin muusikoita.
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Ampujan ja Hannulan ristiriidassa keskenään oleviin mielipiteisiin Seppälä lisää, että
sävellyksen alkuperäisiin nuotteihin tulee suhtautua kunnioittavasti, tekemättä liian isoja
muutoksia, jotta sovitettu versio kuulostaisi "mahdollisimman aidolta". Seppälä osoittaa
täten kannattavansa Ampujaa. Seppälän mukaan myös sävellajia pitää miettiä.
Puhallinorkesterille sopimattomassa sävellajissa tehty sovitus jäänee kapellimestarin
huomiota vaille. Sävellajin valintaan liittyvä problematiikka koskee yhtä lailla
laulusolistin kanssa työskentelyä (ks. luku 6.1).
Seppälän mielipiteeseen sävellyksen teknisestä vaikeusasteesta linkittyy Ampujan
ehdotus. Siinä hän painottaa teknisen vaikeusasteen lisäksi fyysisen vaikeusasteen
huomioimista ohjelmaa laadittaessa: "Sen [kättely- ja tanssimusiikki] voi tehdä niin, että
ei valitse järjettömän vaikeaa ja rankkaa ohjelmaa, että sen jälkeen kaikki on puhki, eikä
pysty soittamaan sitä". Fyysisesti raskas ohjelma on haasteellinen valinta. Jos ohjelman
läpi soittaminen käy soittajien voimille, pidemmällä ajanjaksolla ylirasittuneisuus näkyy
muusikoiden työkyvyssä. Ampuja selittää: "Tiedän tuommoisia esiintymisiä, että
muutaman vuoden päästä ei enää kykene soittamaan". On toivottavaa, että
kapellimestari ei suunnittele turhan kunnianhimoista kokonaisuutta, vaan kuuntelee
tarkalla korvalla soittajien palautteita ja heidän toiveitaan.
Niinpä teknisesti ja fyysisesti haasteelliset sovitukset jäävät usein kirjaston hyllylle.
Niiden käytettävyysaste on todennäköisesti sangen alhainen. Seppälä nimeää hyväksi
esimerkiksi Ropen sovituksia: "Mutta se että Ropen sovitustaidosta: ne on edelleen
soitettavissa. Hän on sovittanut Sibeliuksen toisen sinfonian, Tsaikovskin neljännen,
viidennen ja kuudennen sinfoniat kaikki [– –] ". Jos asetetaan rinnakkain luvussa 2
mainittu Floesselin sovittama Beethovenin 5. sinfonia Ropen sovitusten kanssa, voidaan
todeta, että soittokunnassa on ilmeisesti aina ollut kunnianhimoisia sovittajia. Heidän
ansiostaan soittokunnan ohjelmistoon on sisältynyt sinfonisen perinnön vaativimpia
teoksia.
Teknisen ja fyysisen sävellysten haastavuuden lisäksi Seppälä luo katseensa vielä
yhteen huomionarvoiseen sovituksen käytettävyyttä määrittävään tekijään:

Nämä tietokoneohjelmat ja nuotinkirjoitusohjelmat ja kaikki tämmöiset kustannetun,
painetun materiaalin lukeminen se on vaikuttanut siihen, että ei osata lukea käsinkirjoitettua
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stemmaa. Soittajat useasti sano: "Ei tästä saa mitään selvää". Ja se 10 vuotta, 20 vuotta
sitten oli ihan selvä nuotti jokaiselle soittajalle.

Nuottien luettavuus on siis olennainen seikka, jonka vuoksi kapellimestari saattaa pitää
huonompana käsin kirjoitettua stemmaa nuotinkirjoitusohjelmalla kirjoitettuun ja
kustantamossa painettuun stemmaan verrattuna. Painettujen nuottien käytettävyys
vuorostaan riippuu Kaartin soittokunnassa siitä, mitkä kokoelmat pidetään hyviksi
todettuina peruskokoelmina. Seppälä selittää, miksi vastaanotolla käytetään ainoastaan
Arvo Kuikan sovitusta Sibeliuksen Jääkärimarssista, vaikka soittokunnan nuotistosta
löytyy muitakin sovituksia:

Koska se on Suomalaisia marsseja -kokoelma, joka pitää sisällään pääsääntöisesti armeijan
joukko-osastojen kunniamarssit ja jotain muuta seremoniamusiikkia, mikä liittyy
puolustusvoimien seremoniakäytäntöihin. Se on todettu hyväksi ja se [Jääkärimarssi] on
ollut siitä helppo saatavilla.

Nuottien vaivaton saatavuus toimiviksi todetuista kokoelmista helpottaa kapellimestarin
työtä, varsinkin jos usein esitettävät sävellysten nuotit löytyvät yhdestä kirjasta, jonka
sovitusten laatu on hyvä.
Päätteeksi

tuon

esille Ampujan havainnon

tanssiaisten ensimmäisen valssin

sovituksesta, josta presidenttiparitkin ovat olleet kiinnostuneita. Ampujan mukaan "ne
[presidentit] treenaa sen valssin siihen sovitukseen, mikä meillä on". Presidenttipari
harjoittelee halutessaan valssia nauhalta (ks. luku 5.3). Se saattaa toivoa myös
alkusoittoa. Ampuja kuvaa tilannetta näin sanoen:

Onhan siinä ollut tämmöisiäkin tilanteita, että on haluttu jonkun näköinen alkusoitto siihen
valssiin, mistä kohti se alkaa ja jopa haluttu: "Anna sitten merkki, kun se alkaa se tanssi",
että varmistetaan kaikki. [– –]. Kekkonen ei tietenkään harjoitellut yhtään mitään, enkä
muista että Koivisto, eikä voisiko Ahtisaarikaan. Kaksi viimeistä on ainakin halunnut
nähdä. Siitä on tullut, veikkaanpa, jonkun sortin perinne myös vastaisuutta varten. Koska
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nykyään tiedetään se, että nuo valssit, niitä voidaan myöskin räätälöidä tuota tapahtumaa
varten.

Presidenttipari haluaa tutustua etukäteen ensimmäisen valssin sovituksen tyyliin.
Sovitus voi yllättää! Epämiellyttävän yllätyksen välttämiseksi pääjärjestäjä varmistaa
historiallisen tanssituokion onnistumisen valssia harjoittelemalla. Ampujan mukaan
presidentit ovat puuttuneet, joskaan ei varsinaisesti sovitukseen, ainakin sovitetun
sävellyksen rakenteeseen. He ovat toivoneet selvää alkusoittoa valssiin.
Käsiteltyäni hyvän sovituksen ominaispiirteet jatkan analyysia vastaanoton perinteiden
ja ohjelmiston uudistamispyrkimysten tarkastelulla. Perinteiden vaikutus kuuluu
juhlassa esimerkiksi vuodesta toiseen toistuvan Sibeliuksen Jääkärimarssin muodossa.

7.2 Perinteet ja ohjelmiston uudistamispyrkimykset

Johdannossa viittasin Haloseen (1999, 3–5), jonka mukaan itsenäisyyspäivän
juhlavastaanotto on eräänlainen seremonia, jota ohjaavat tarkat säännöt. Tässä luvussa
tarkastelen sen vakiintuneita musiikkiperinteitä. Selvitän, millä tavalla ne ohjaavat
musiikkiohjelman

suunnittelua.

Arvioin

myös

kapellimestareiden

uudistamispyrkimyksiä.
Ohjelmaan kuuluu vuodesta toiseen toistuvia osioita. Niitä on nimittäin kaksi:
Jääkärimarssi sekä Pohjoisesplanadin puolelta tulevien vieraiden aikana soitettavat
neljä teosta (ks. luku 3.2). Seppälä kuvaa avauskappaleeseen liittyvän perinteen
muotoutumisen taustoja:

Seppälä: Veteraanit on edelleen semmoinen ryhmä, joka tietysti huomioidaan Jääkärien
marssilla. Vuodesta 97 alkaen se on ollut aina mukana siinä, että sillä on aloitettu kättely.
Haastattelija: Minkä takia juuri tämä vuosi 97? Onko se aikaisemmin ollut ohjelmistossa se
Jääkärien marssi?
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Seppälä: Martti Ahtisaari mun mielestä; oli silloin tietysti Tammenlehvät tuli jo 86 vai 87,
myönnettiin näille veteraaneille tämä Tammenlehvätunnus. Sen jälkeen veteraanien
kunnioitus on alkanut, mutta en tarkkaan muista oliko Ehnrooth? Tekikö hän jotakin silloin,
koska silloin tapahtui se muutos: nimenomaan haluttiin, siis Ahtisaari halusi korostaa
veteraaneja ja itsenäisyyden [– –] 80-juhlavuosi. Silloin aloitettiin tämä Jääkärien marssi perinne.

Jääkärimarssilla aloittaminen liitettiin siis vuonna 1997 itsenäisyyspäivän 80vuotisjuhlaan. Toinen syy oli veteraanien nostaminen entistä kunnioittavampaan
asemaan

musiikkivalinnoin.

Perinteen

muotoutumiseen

toisenlaiseksi

vaikutti

presidentti Ahtisaaren lisäksi todennäköisesti myös jalkaväenkenraali Adolf Ehnrooth.
Näyttää siltä, että perinne on tullut jäädäkseen eikä kukaan haastatelluista henkilöistä
maininnut ensimmäisen sävellyksen muuttamisen tarvetta joksikin muuksi juhlavaksi
opukseksi. Nuoremmille kapellimestareille Jääkärimarssista on jo muodostunut sen
verran vakiintuneen tuntuinen musiikkiperinne, ettei sitä kyseenalaistetakaan. Sitä
koetaan kunnioittamisen arvoisena asiana. Esimerkiksi Paakkunaisen mielestä kyseessä
oleva perinne ei millään tavalla rajoita kapellimestarin valintoja:

Minä kokisin, että perinteet on siinä mielessä kunnioitettavia ja hienoja asioita, että niitä on.
Tavallaan tietyt perinteiset ohjelmanumerot ja musiikkinumerot mitä siellä on, esimerkiksi
että kättely alkaa Jääkärien marssilla ja niin poispäin, ne on mun mielestä hienoja
perinteitä, ja ne on siinä mielessä helpottaa ja rytmittää sitä musiikin ja sen tapahtuman
kulkua, kun on tietyt pisteet. Niiden perinteisten, tai sanotaan kaavaksi muodostuneiden
kappaleiden lisäksi on kuitenkin aika paljon muutakin musiikkia. Siellä kuitenkin tällainen
taiteellinen vapaus säilyy vaikka tietyt perinteiset asiat siellä säilyykin. Mä en koe sitä
rajoitteena.

Paakkunaisen mainitsemaa taiteellista vapautta kapellimestarilla on käytännössä
kaikkien kättelymusiikin sävellysten valitsemisen suhteen. Ainoastaan Jääkärimarssi on
poikkeus. Tanssimusiikissa sekä konserttikokoonpanolla että Combolla ei ole "kaavaksi
muodostuneita" kappaleita olleenkaan. Ensimmäinen valssikin vaihtuu melkein joka
vuosi. Tonava kaunoinen ensimmäisenä valssina -perinteestä luovuttiin suomalaisen
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valssin tultua klassikkokonserttivalssin tilalle presidentti Halosen ensimmäisen kauden
alussa. Pohjoisesplanadin puolelta saapuville juhlavieraille vuodesta 1952 soitetut
teokset muodostavat näin ollen vanhimman musiikkiperinteen. Siitä ei kuitenkaan ole
tarkoitus luopua. Ampuja ilmaisee asian näin sanoen:

Ei koskaan puhuttu sen vaihtamisesta. Tosin nyt mä mietin mielessä, tietenkin nämä
rakennemuutokset mitä ylipäänsä yhteiskunnassa tapahtuu saattaa joihinkin asioihin
vaikuttaa. Maaherrat esimerkiksi, siinä lukee ’maaherrat’ siinä kohdassa. Onko meillä
maaherroja? Syntyykö siihen joku uusi tilalle, joka; itse mä; sen on ihan hienoa, että on
perinteitä. Täytyy muistaa kuitenkin, että tämä perinteenä ei hirveän vanha maailman
mittakaavassa vielä ole. Se alkaa kohta olla.

Ampuja pitää mahdollisena, että ajan myötä myös vanhin vastaanoton musiikkiperinne
saattaa väistyä uusien visioiden tieltä, koska vieraiden edustama yhteiskunnallisuus on
muutostilassa. Perinteiden muokkaajana toimii viime kädessä presidentti. Tarvittaessa
kapellimestarit ovat valmiita muuttamaan Pohjoisesplanadin vieraille esittämää
ohjelmistoa, jos järjestäjältä tulee selvä toive. Seppälä ajattelee näin:

Mä sanon kapellimestareiden intresseissä sitä ei sinänsä tarvitse muuttaa, koska en mä näe
sitä muutenkaan. Jos taas Linna haluaa, että muutetaan niitä kappaleita, niin totta kai. Sitten
miettiä uudestaan. Kyllä se on varmaan silloin Parantaisenkin aikaan se on lähtenyt siitä,
että on tullut joku pyyntö.

Kapellimestarille sopii hyvin perinteiden säilyttäminen ennallaan. Sekä Paakkunainen
että Ampuja tähdentävät perinteiden olevan "hieno asia". Seppäläkään ei näe syytä
muutoksiin. Koskinen ei myöskään näytä haluavansa lähivuosina uudistaa vuonna 2008
soittokunnan päällikkökapellimestarin ja ylikapellimestarin välillä alkanutta työnjakoa
(ks. Koskisen sitaatti alempana), jonka mukaan ylikapellimestari johtaa ei ainoastaan
muutaman ensimmäisen kättelymusiikkikappaleen, vaan koko kättelymusiikkijakson.
Ikäheimo sanoo asiasta seuraavaa:
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Elias Seppälä oli soittokunnan päällikkö ja hän johti soittokunnan päällikkönä
sisääntulomusiikkia ja sitten ylikapellimestari kävi johtamassa jotain. Ja sitten kun Elias
Seppälästä tuli ylikapellimestari, hän jatkoi sisääntulomusiikin johtamista. Ja se traditio jäi.
Nyt Jyrki Koskinen johtaa sisääntulomusiikkia. Se on Elias Seppälän rakentama traditio,
mutta soittokunnan päällikkö johtaa tanssimusiikkia. [– –]. Mutta nehän vaihtuu ihmisten
mukana. Ne on semmoista talon sisäistä. Ei sitä missään kirjoissa eikä kansissa lue kuinka
pitää tehdä.

Johtamisen vuorojakoperinne muuttuu henkilöiden mukana. Kirjoittamattomien
sääntöjen olemassaolo ohjaa kapellimestareiden yhteistä työskentelyä ja vaikuttaa
välillisesti lopullisen kappalelistan sisältöön. Koskinen lisää oman mielipiteensä
johtamisen

vuorojakoon.

Hän

kiinnittää

huomiotaan

presidentin

ja

kanslian

keskeisyyteen perinteiden muokkaajina:

Koen ainakin alkuvaiheessa kun en soittokunnan päällikkönä päässyt johtamaan niitä
kättelymusiikkeja, ainakin tämän ensimmäisen [vuonna 2015] ja kenties seuraavankin teen.
Katsotaan mihin se muotoutuu sitten. Ja tietysti varmaan vähän sen, en tiedä mikä on
tasavallan presidentin ja kansliankin mielipide siitä, että tullaanko itsenäisyyspäivän juhlaa
jossakin vaiheessa uudistamaan jollakin tapaa. Sehän on: kaikki on mahdollista.

Koskinen pitää mahdollisena, että presidentti ja kanslia voivat uudistaa lähivuosina
juhlaillan viettotapaa. Luvussa 2 kuvattu katkeamaton yhteys hallitsijan ja Kaartin
soittokunnan välillä on kestänyt vuodesta 1829 (pois lukien vuodet 1906–1917).
Koskisen ajatusta jatkaen voidaan esimerkiksi kysyä, kuinka pitkään musiikkiohjelman
perinteinen toteuttaminen jatkuu? Millä tavalla juhlan ilme muuttuu, jos tapahtumaan
kutsutaan toinen soittokunta tai puolustusvoimiin kuulumaton orkesteri? Näissä
kysymyksissä kanslia pidättää oikeudet muutoksiin itsellään.
Jokinen

selkeyttää

tilannetta

kanslian

näkökulmalla.

Sen

mukaan

juhlan

perusrakenteeseen ei ole tarkoitus kajota:
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Sanotaanko, että perinteinen musiikkiohjelma ja nyt tässä tietysti 2000-luvulla on ehkä
tullut uusia mausteita siihen mukaan; mutta juhlien arvokkuus, juhlien sisältö ja se
perusrakenne: miten Suomen itsenäisyyttä kunnioitetaan, miten sen kunniaksi presidentti
tämän tilaisuuden järjestää, se lähtökohta on edelleen sama. Näin se varmasti tulee myös
jatkumaan.

"Uusia mausteita" -ilmaus viittaa ilmeisesti musiikkiohjelmassa vuosittain tapahtuviin
pieniin

muutoksiin.

Isompiin

linjoihin,

kuten

Jokisen

mainitsemaan

juhlien

arvokkuuteen, sisältöön ja perusrakenteeseen kanslia ei aio puuttua. Jokisen
mielipiteellään tukee perinteiden vaalimista.
Seremonian sisällön arvokkuus luodaan yleensä sisustuksen, pukeutumisen, mutta yhtä
lailla

kontekstiin

sopivan

musiikin

keinoin.

Juhlavastaanoton

sisääntulomusiikkivalinnoissa kannatetaan melko konservatiivista tyyliä. Koskinen
yhtyy tähän arvioon:

Kyllä tämä on toisaalta enemmän konservatiivisella puolella nämä valinnat. Toisaalta sekin
on osittain myös tasavallan presidentin kanslian ohjeistamaa. Emme voida ihan niin kuin,
jos mietit niin sanotusti protestilauluja taikka muita, lähtee tasavallan itsenäisyyspäivänä
esittämään, [– –] .

Kanslian

ohjeistuksen

itsenäisyyden

kunnioittamisesta

arvokkaalla

musiikilla

ylikapellimestari tulkitsee usein niin, että erityisesti kättelymusiikiksi otetaan
perinteisempää tyyliä edustavat teokset. Niissä ei ole tilaa asiaankuulumattomille
musiikillisille kokeiluille. Mitä vaan ei sanalla sanoen voida Presidentinlinnassa soittaa.
Pian sata vuotta täyttävän seremonian kaavamaisista perusrakenteista huolimatta
ohjelmasisältöjä on uudistettu. Kättelymusiikissa huomioidaan Seppälän mukaan nuoria
säveltäjiä:

Vuodesta 95 enemmän ja enemmän näitä nuoria säveltäjiä, heidän teoksiaan on otettu
mukaan. Nimenomaan uutta suomalaista puhallinmusiikkia siellä on esitetty, [– –] . Otetaan
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jos vain löytyy jotain uusia kappaleita tai sanotaan sinä vuonna tai edellisenä vuonna
syntyneitä kappaleita, jotka voisi sinne sopia, ilman muuta ne on otettu mukaan.
Olen pyrkinyt suomalaisille säveltäjille esittämään toiveita, että ne voisi tehdä enemmän
semmoista ohjelmistomusiikkia.

Kättelyohjelmaan mielellään sisällytetään nuorten suomalaisten säveltäjien uusia
sävellyksiä. Seppälän mielestä he voisivat säveltää enemmänkin vastaanottoon sopivaa
musiikkia, joka olisi lajiltaan ohjelmallista. Hän arvelee kapellimestarin oman aktiivisen
asenteensa – yhteydenoton säveltäjiin – edistävän uuden puhallinmusiikin syntymistä.
Paakkunainen kiteyttää yhteen Koskisen ja Seppälän mielipiteet:

Kyllä se on tietyllä lailla yleisesti ottaen itsenäisyyspäivän vastaanoton musiikki noudattaa
perinteistä kaavaa, mutta kuitenkin toki huomioiden uusi musiikki, uusi suomalainen
puhallinmusiikki [– –] .

Juhlavastaanoton

ohjelmistoa

on

uudistettu

pääasiallisesti

soittokunnan

kapellimestareiden voimin. Myös Elvis ry järjesti sävellyskilpailun ainakin kerran.
Seppälä kuvaa kilpailua, sen tarkoitusta ja tulosta:

Säveltäjät ja sanoittajat, tämä elokuvasäveltäjät ja viihdesäveltäjät Elvis ry järjesti
sävellyskilpailun siis tarkoituksena löytää semmoisia juhlavalsseja, joilla voisi myös
Linnan juhlissa aloittaa. Ja näitä sävellyksiä oli Markku Johanssonin Tähtiä ja timantteja ja
Pentti Lasasen Juhlan kunniaksi. Ne oli kaksi.

Nämä

valssit

tulivat

perinteenä

olleen

Tonava

kaunoinen

-valssin

tilalle.

Sävellyskilpailun kautta ensimmäisen valssin perinne muotoutui toisenlaiseksi. Yhden
konserttivalssin monopoli sai väistyä uusien kotimaisten valssien tieltä. Tämän ilmiön
syyksi todettiin luvussa 5.3 suomalaisuus-teema.
Perinteiden uudistamista toteutettiin niin ikään kokoonpanotasolla. Kaartin Combo
perustaja Raine Ampujan aloitteesta tapahtui vuonna 2000 ehkä isoin yksittäinen
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muutos esitettävän ohjelmiston kannalta, kun koko tanssiorkesteri tuotiin tanssivien
vieraiden keskuuteen. Sitä ennen Kaartin soittokunta oli soittanut sekä kättely- että
tanssimusiikkia kahteen soitto-osastoon jaettuna Valtiosalin parvelta. Ampuja täydentää
luvun 3.1 käsitystä Combon alkuvaiheesta:

Mä olin jo pitkään aikaisemmin esittänyt sitä, että musiikki mitä me soitettiin, on aika
vanhankantaista. Ja sen sitten käy huonosti ajan mittaan, jos me emme pystytä vastaamaan
nykyaikaisempaan musiikkiin, mikä on Ruotsin laivoilta ja tämmöisiltä tilaisuuksilta tuttua.
[– –]. Ja sitten kun vuoden 2000 juhlia suunniteltiin, minä siinä vaiheessa sitten toin esiin –
itseä asiassa aikaisemmin on puhunut siitä – että entä jos tehtäisiin tämmöinen Combo. Ja
sitten Linna hyväksyi sen niin kuin kokeiluluonteisena ensimmäisenä vuonna. Ja siinä
toinen motivaatio myöskin se, että antoi "kasvot" sille koko soitolle, mikä siellä Linnassa
on [– –] .

Tanssiorkesterin tulon syistä Ampuja luettelee ajankohtaisen ja kevyemmän ohjelmiston
lisäksi myös soittokunnan julkisuuskuvan muokkaamisen tarvetta uudenlaiseksi.
Ampuja sanoo, että uusi kokoonpano hyväksyttiin viralliseksi juhlan tanssiorkesteriksi
presidentin päätöksellä: "Se on niin iso muutos [Combon tulo Valtiosalin lattiatasolle],
sen teki presidentti". Ampujan mukaan Combo soitti joitakin jaksoja Valtiosalin
parvelta jo 90-luvulla, mutta että se "vedettiin alas, se oli tietenkin isoin asia, koska
siinä oli jo tilakysymyksestä kysymys". Tosiasia näyttääkin olevan se, että etenkin
tanssiaisten alkupuolella parkettilattialla on tungosta. Kansliassa otettiin perinteen
uudistus vastaan varauksella. Mattsson ja Jokinen toteavat seuraavaa:

Mattsson: Totta kai kaikkeen uuteen niin varauksella [suhtauduttiin]. Mutta ei siinä, sehän
meni kuin sula voihin. Ei siellä ollut ainakaan; ehkä siinä jonkunlainen kirjoittelu oli, mutta
nähtiin, että se on hyvä uudistus. Niin kuin viittasit [Jokiselle] sitten tämän presidentin
[Halosen] näköistä ajattelua.
Jokinen: Jos ajattelee vuotta 2006, jolloin itse aloitin työskentelyn tasavallan presidentin
kansliassa, silloin ainakin minusta tuntui – ja jatkossa tuntui – että se oli täysin
vakiinnuttanut jo paikkansa osana sitä musiikkiohjelmakokonaisuutta, joka varsinkin tuon
itsenäisyyspäivän iltajuhlaan liittyi.
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Combon tulo Lex-patsaan eteen saavutti nopeasti kanslian hyväksynnän. Mattsson
arvelee, että uudistus oli presidentti Halosen näköinen. Presidentti myös itse totesi
vuonna 2011 (ks. luku 3.3), että vastaanottoperinnettä oli muokattu kevyempään ja
vilkkaampaan suuntaan. Ajankohtaiselle populaarimusiikille oli siis kysyntää.
Jokisen mukaan tanssiorkesteri näytti jo vuonna 2006 luontevalta osalta juhlaa. Vanhan
perinteen häipyessä taka-alalle, kuten Tonava kaunoinen -valssin tapauksessa40, uusi
tulokas Combo solistilaulajineen muodosti tilalle uusia tapoja toteuttaa musiikillista
kokonaisuutta. Tavat ja arvot vakiintuvat muuttuen perinteeksi. Ikäheimo tarkentaa
Ampujan näkemystä Combon tulon syistä:

Kysymys tähän Combo-asiaan sehän on ne syyt, kiitos Raine Ampujan, herättiin siihen, että
kuinka me voidaan olla tässä päivässä kiinni soittokuntana, että me emme edusta pelkästään
historiallista soittokuntasoundia – Combo oli vastaus siihen. Kuinka me saatais soittokunta
brändättyä paremmin esille – Combo oli vastaus siihen; se saadaan kameroiden eteen sinne
alas laulusolistin kanssa. Kuinka me saadaan soittokunnasta kaksi täysin eri sointimaailmaa
– Combo oli vastaus siihen.

Yleisöä palvelevien tarkoitusten sekä tanssiorkesterin julkisuuskuvan muokkaamisen
tarpeen lisäksi soittokunnassa oli halu parantaa sen tunnettuutta. Pyrkimys saada kaksi
eri

sointia

johti

vuorostaan

Combon

ohjelmiston

instrumentaalisten

sekä

esittämistyylillisten kontrastien syntymiseen konserttisoittokuntaan verrattuna. Hannula
muotoilee asiaa seuraavasti:

Kyllä että ehkä tietoisesti haluttiin pitää sillä tavalla, että ne soittaa semmoista
perinteisempää tanssimusiikkia näille, jotka sitä haluu, ja sitten taas niin kuin; siihen
haluttiin ihan selkeä muutos, jos ajatellaan sitä alkupäätä, että ne soittaa jonkun Tonava
kaunoisen ja sitten tulee ihan uusi saundi kun aloitti Kaartin Combo. Ja sama siellä
loppupäässä.

40

Tonava kaunoinen palautettiin ensimmäiseksi valssiksi 10 vuoden tauon jälkeen vuonna 2011 (Ilmoitus
ohjelmasta).
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Kahden soitto-osaston tasavertaisesti vuorottelevasta soittamisesta 1990-luvulla päästiin
2000-luvulle tultaessa kahteen täysin itsenäisesti toimivan kokoonpanoon. Näyttää siltä,
että konserttisoittokunnan lisäksi myös Combo panostaa ohjelmistonsa uudistamiseen.
Hannula kertoo tanssiorkesterin ohjelmiston uudistamispyrkimyksistä seuraavaa:

No kyllä tietysti varsinkin sitä alku- , eka setti on melko aina hyvin pitkälle uudistunut,
melkein täysin. Siellä on joku yksittäinen biisi saattoi olla sama ehkä noista vanhoista
biiseistä voitu ottaa. Kun on joku toimiva arri ja hyvä biisi, eihän se sinänsä kulu, mutta
ehkä enemmän siellä loppupäässä on pystytty hyödyntämään niitä [vanhoja].

Tanssiorkesterin alkulaulujen tulee vuosittain olla täysin uusia. Combon toisen osion
aikana saa olla kappaleita vanhastakin ohjelmistosta. Vapautta suunnitteluun antaa se
seikka, että tanssiorkesterilla ei ole soittokunnan tavoin perinteiksi vakiintuneita
vuodesta toiseen toistuvia sävellyksiä. Nykyään konserttisoittokunnallakaan ei ole
sellaisia kappaleita tanssiaisten aikana.
Päätteeksi mainitsen, että erityinen vuosi perinteiden katkeamattomuuden kannalta oli
vuosi 2013. Sinä vuonna perinteistä poikettiin. Kättelymusiikki pois lukien Kaartin
soittokunta sai tyytyä suhteellisen vaatimattomaan työtehtävään. Paakkunainen selostaa
näin:

Se oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että kättelymusiikki oli jotakuinkin, en osaa ihan
sanoa tarkasti kestosta, että oliko samanlainen kuin Presidentinlinnassa, mutta
kättelymusiikki oli sielläkin. Suuri ero toki oli siinä se, että Kaartin soittokunta ei soittanut
tansseja siellä, koska siinä oli konsertti. Se tekee suurimman eron meidän kannalta ja
myöskin kun ei ollut tanssimusiikkia, ei ollut myöskään Comboa mukana.

Koskinen kuvaa juhlakonsertin jälkeistä työtehtävää:
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Tampereella [– –] se oli niin sanotusti siirtymäsoitto, kun siellä oli toisella lailla järjestetty
niitä asioita. Silloin soitettiin selkeästi niin kuin, koska se oli ennen sitä tavallaan heidän
cocktail-tilaisuutta tai tämmöistä näin, soitettiin kevyempää musiikkia siirtymänä sinne,
koska siellä oli jo salonkiyhtye soittamassa. Se oli sen tyyppinen tilaisuus.

Juhlavastaanotolla siirtymämusiikki ilmiönä ja nimikkeenä oli poikkeuksellinen.
Siirtymämusiikkia kuultiin, ja sellaista nimitystä käytettiin, ainoastaan kerran vuosien
2006–2014 vastaanotoilla.
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8. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

8.1 Tulokset

Viittaan aluksi tämän tutkielman johdannossa asettamaani pääkysymykseen: mitkä
tekijät ovat muuttaneet juhlavastaanottojen musiikkiohjelmaa vuosien 2006–2014
aikana? Etenen tulosten selostuksessa yleisestä yksityiseen. Siksipä on luontevaa
aloittaa ensimmäisestä lisäkysymyksestä. Siihen vastaamalla rakennan ohjelman
laatimisvaiheiden kokonaiskuvaa kaikkine siihen osallistuvine henkilöineen. Sen
jälkeen siirryn lisäkysymyksiin b–d. Viimeiseksi vastaan luvussa 4.2 asettamiini
laulusolistin asemaa koskeviin tarkentaviin kysymyksiin e–h. Kaikkien lisäkysymysten
vastauksista muotoutuukin vastaus pääkysymykseen.
Tutkimus sai tulokseksi, että muutostekijöitä, joiden takia ohjelmassa on vuosittain
tapahtunut muutoksia, on laskentatavasta riippuen noin 50. Ne on tiivistetty ohjelman
muutostekijöiden luetteloon (Liite 7).
a) Kapellimestari, joka johtaa musiikkiesitystä juhlavastaanotolla, pääsääntöisesti myös
suunnittelee kyseessä olevan esityksen ohjelman. Niinpä Kaartin Combon johtaja
suunnittelee laulusolistin kanssa tanssiorkesterin ohjelman. Valmis ohjelma annetaan
soittokunnan

päällikkökapellimestarille,

joka

tarkistaa

sen.

Päällikkö

laatii

tanssimusiikkiohjelman konserttisoittokunnalle. Hän lähettää ohjelman yhdessä
tanssiorkesterin kappalelistan kanssa ylikapellimestarille pääesikuntaan. Ennen vuotta
2008

päällikkö

oli

yhteydessä

suoraan

Tasavallan

presidentin

kansliaan.

Ylikapellimestari on suunnitellut kättelymusiikkia vuodesta 2008. Hän lähettää
kättelymusiikkitiedot päällikön toimittamien tanssimusiikkitietojen kanssa kansliaan
viimeistään kuukautta ennen juhlaa. Kuvaus kapellimestareiden työnjaosta täydentää
Seppälän (2012, 8) luvussa 3.2 olevaa kertomusta, sillä hän selostaa näkemyksensä
ainoastaan

ylikapellimestarin

näkökulmasta.

Kanslian

adjutantuurissa

ohjelma

hyväksytetään, jonka jälkeen ensimmäinen adjutantti esittelee sen presidentille. Väite
ensimmäisen adjutantin keskeisestä työtehtävästä tukee Vesterisen (1996, 116) luvussa
3.2 selostettua näkemystä asiasta.
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Käsittelyssä presidentti hyväksyy ohjelman mahdollisine muutoksineen. Hän kysyy
joskus mielipidettä adjutanteiltaan ja lehdistöpäälliköltään. Musiikkiohjelmaan ei
pääsääntöisesti tule muutoksia, mutta on tapahtunut tanssikappaleiden poisjättöjäkin.
Presidentin erityisen huomion kohteena on ensimmäinen valssi, jonka suhteen hän
saattaa ilmaista toiveensa. Väite vahvistaa oikeaksi Koppisen (2014) arviota, jonka
mukaan presidenteillä on oma näkemyksensä musiikkiasioista. Presidentti ei toisin
sanoen hyväksy ohjelmaa sellaisenaan, vaan tuo esille hyvinkin vahvasti omat
musiikilliset mieltymyksensä. Hän ottaa huomioon myös puolisonsa musiikkitoiveita.
Tämä tieto on yhtäpitävä Väntösen ja Lempisen (2012, 7) luvussa 3.3 olevan käsityksen
kanssa, jossa korostuu puolison mielipiteen vaikuttavuus. Kun presidentti on
hyväksynyt esityslistan, se palautetaan takaisin. Kättelymusiikin sisältöihin presidentit
puolisoineen eivät puuttuneet vuosina 1995–2014.
Kappalevalintakriteereistään kapellimestarit mainitsivat, että kättelymusiikki ei saisi
olla liian kokeilevaa. Juhlatunnelman luomiseen ja mielialojen nostattamiseen käy
perinteinen

miellyttävältä

kuulostava

puhallinorkesteriohjelmisto.

Monipuolisen

kappalelistan pitää rakentua kansliasta tulleelle periaatteelle "kaikille on jotain".
Kättelymusiikissa vierasjoukkoa pyritään kuvastamaan kappalevalinnoin. Sen takia
musiikissa tulee olla arvokkuutta, jota haetaan valikoimalla iltaan klassisemman
ohjelmiston sävellyksiä. Tämä tieto vastaa Seppälän (2012, 8) luvussa 3.2 esitettyä
näkemystä. Toisaalta tutkimustulos täydentää sitä osoittamalla kapellimestarin
valintojen olevan vahvasti sidoksissa tonaaliseen musiikkiin, jotta kättelymusiikista ei
tulisi liian modernia. Hard rokkiin ja protestilauluihin suhtaudutaan torjuvasti.
Tanssimusiikissa sopiva sanoitus, joka ei pahoita kenenkään mieltä, on myös tärkeä.
Kaksikielisyys huomioidaan vähintään yhdellä ruotsinkielisellä laululla. Kapellimestarit
suosivat yleisön tuntemia ja Valtiosalissa helposti tanssittavia iskelmäkappaleita.
Korostetaan ajanmukaisten kappalevalintojen tärkeyttä. Kapellimestarit kiinnittävät
lisäksi huomiotaan kappaleiden esittämisjärjestyksen luomaan kokonaisrytmiin ja
sävellysten tyylilajeihin pyrkien kontrastiin konserttisoittokunnan ja Combon osioiden
välillä. Halutessaan he ottavat soittajien toiveet huomioon. Sävellys saatetaan hylätä sen
nimen ja taustojen perusteella.
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Kappalevalinnoissa kanslia luottaa kapellimestareiden ammatilliseen kokemukseen ja
näkemykseen

sekä

perinteiden

tuntemukseen.

Analyysissä

selvisi,

että

kapellimestareiden persoonallisuus sekä heidän musiikkimakunsa näkyvät valmiissa
ohjelmassa. Nämä seikat ilmenevät sanalla sanoen siten, että valmis ohjelma on
tekijöidensä näköinen.
b) Kapellimestareiden kappalevalintoja ohjaa kolme temaattista tasoa. Suomalaisuusteema on niistä päällimmäinen. Se toistuu vuodesta toiseen ja ilmenee parhaiten
Mariankadun puolelta tulevien vieraiden kättelymusiikkiohjelmissa, johon valitaan
ainoastaan suomalaisten säveltäjien säveltämiä teoksia. On ollut muutama poikkeus.
Suomalaisuus-teeman musiikkivalintoja ohjaava vaikutus ei sen sijaan ilmene
Pohjoisesplanadin puolelta saapuville vieraille soitettavassa musiikissa, joka on
musiikkiperinteen sanelema.
Toisen tason teema on tasavallan presidentin valitsema juhlavastaanoton teema, jonka
kapellimestarit niin ikään pyrkivät toteuttamaan musiikkivalinnoin. Väite näyttää toteen
Hirvikorven (2006, 99) luvussa 3.3 esitettyä näkemystä asiasta. Analyysi sai tulokseksi
seuraavaa uutta tietoa: kansliassa myönnetään, että eivät kaikki juhlan teemaksi valitut
aiheet

ovat

siirrettävissä

vapaaehtoistyötematiikka,

musiikin
joka

näkyi

kielelle.

Esimerkkinä

enemmin

juhlan

on

vuoden

2014

kokonaisuudessa

kuin

yksittäisissä kappaleissa. Kapellimestarit pitävät kuitenkin vastaanoton teemaa
ohjelman laatimista helpottavana tekijänä, sillä se rajaa laajaa puhallinmusiikin
ohjelmistoa tiettyjen teosten joukkoon.
Kolmannen tason teemoja on luontevampaa kutsua alateemoiksi. Niistä päättävät
kapellimestarit. Alateemat ilmenevät merkittävien musiikki- ja kulttuurihenkilöiden
sekä tapahtumien huomioimisella sävellyksin. Lyhyesti sanottuna: presidentin
valitseman juhlan teeman ylikapellimestari yhdistää oman ajatustyönsä aikana
kehittelemäänsä alateemaan ottaen huomioon ainoastaan suomalaisten säveltäjien
teoksia. Tuloksena on, että eräänlainen temaattinen synteesi määrää kättelymusiikin
valintoja. Tanssimusiikin ohjelma koostuu kansainvälisistä lauluista, joten sitä laatiessa
kapellimestareiden valintoja ohjaa vain kaksi temaattista tasoa eli juhlan teema sekä
alateemat.
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c) Juhlavastaanoton vanhin musiikkiperinne on vuodesta 1952. Se on Pohjoisesplanadin
puolelta saapuville vieraille soitettava neljän teoksen sarja (ks. luku 3.2). Perinne on
hyvä esimerkki sodan jälkeisen ajan musiikkivalinnoista. Ne heijastavat omaa aikaansa
ja ilmapiiriään. Neljän teoksen joukossa on ylikapellimestari Parantaisen säveltämä
potpurin kaltainen teos sekä kolme ulkomaalaista sotilasmusiikkityylistä teosta. Tätä
perinnettä ei ole tarkoitus muuttaa, mutta erilaisia vaihtoehtoja ei suljeta pois.
Tavoitteena on pääjärjestäjän musiikkitoiveiden toteuttaminen vastaisuudessakin.
Ylikapellimestari Jyrki Koskinen pitää mahdollisena, että ohjelman toteuttamisen
periaate saattaa muuttua: "kaikki on mahdollista". Kanslian adjutantuurissa arvioidaan
juhlan järjestämisen peruslähtökohtien säilyvän myös tulevaisuudessa.
Nuorempi

musiikkiperinne

on

vuodesta

1997

soitettu

juhlan

avaussävellys

Jääkärimarssi. Tällä kunnioitetaan sotaveteraaneja. Tutkimuksen aikana saatu
vuositieto osoittaa vääräksi Koppisen (2014) väitettä, jonka mukaan "juhlat on aloitettu
Sibeliuksen Jääkärimarssilla vuodesta 1994 alkaen [– –]"41. Musiikkiperinteitä niin
ikään muutetaan, kuten kävi Tonava kaunoinen -aloitusvalssille 2000-luvun alussa.
Sävelteos korvattiin suomalaisella konserttivalssilla. Suomalaisuus-teema syrjäytti
musiikkiperinteen kymmeneksi vuodeksi. Ilmiötä voidaan verrata Halosen (1999, 70)
luvussa 2 esittämään valtiopäivätanssiaisten poloneesin korvaamiseen valssilla 1920luvulla. Poloneesi linkittyi vahvasti yhteiskuntaluokkien korostamiseen. Samalla tavalla
Straussin valssit mielletään helposti ylimystön viihdemusiikiksi. Muodollisen
seremonian perinteiksi muodostuneita osioita kapellimestarit eivät koe taiteellisen
vapautensa rajoitteina; pikemminkin päinvastoin. Perinteet, kuten teematkin, rytmittävät
ohjelmaa ja helpottavat sen suunnittelua.
Kättelymusiikkia laadittaessa pyritään huomioimaan myös nuorten suomalaisten
säveltäjien uusia puhallinorkesterisävellyksiä. Säveltäjiltä myös tilataan teoksia. Uusia
aloitusvalsseja saadaan järjestämällä muun muassa sävellyskilpailut. Toisaalta säveltäjiä
kehotetaan säveltämään ohjelmamusiikkia – toisaalta kapellimestarit ovat vakuuttuneita,
että

parasta

puhallinorkesterimusiikkia

syntyy

sotilasmuusikoiden

ja

sotilaskapellimestareiden kynästä.

41

Esimerkiksi vuoden 1996 ensimmäisille Valtiosaliin astuville juhlavieraille soitettiin Väinö Hannikaisen
Sisumarssi (Seppälä 2015).
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Isoimpana yksittäisenä uudistuksena pidetään presidentin päätöstä Kaartin Combon
tulosta Valtiosalin parvelta lattiatasolle vuonna 2000. Kansliassa suhtauduttiin
uudistukseen

varauksellisesti,

Tanssiorkesterin

tulon

mutta

seurauksena

Combo

vakiinnutti

tanssimusiikki

on

nopeasti

asemansa.

muuttunut

entistä

ajanmukaisempaan ja menevämpään suuntaan. Soittokunta sai "kasvot", tunnettuutta
sekä kaksi eri sointimaailmaa. Vuoden 2013 Tampereella järjestetyn vastaanoton takia
tanssimusiikkiperinteestä poikettiin. Silloin tanssiaisten sijasta pidettiin juhlakonsertti.
d) Hyvän sovituksen ominaispiirteisiin kuuluvat orkestraation toimivuus ja mielekkyys
sekä tyylillisesti maltillinen sovitustapa. Kapellimestarista riippuen toiset pitävät
parempana "taloudellista" sovitustapaa. Tätä näkökantaa tukevat muun muassa nuoret
kapellimestarit. Soittokunnassa pidempään palvelleet kokeneet päälliköt puoltavat sitä
vastoin ei liian ohutta sovitusta, koska sen täytyy kantaa ja kuulua Valtiosalin parvelta
alas asti. Vanhojen sovitusten käyttökelpoisuudesta ja toimivuudesta kapellimestarit
ovat eri mieltä. Viime kädessä se on kapellimestari, joka toteaa sovituksen toimivaksi
tai käyttökelvottomaksi.
Jos

vanha

sovitus

todetaan

käyttökelvottomaksi

esimerkiksi

kokoonpanossa

tapahtuneiden muutosten vuoksi, sovitukseen haetaan uutta näkökulmaa sovittamalla
sävellystä uudestaan. Sanoituskeskeiset laulut eivät välttämättä toimi sovitetussakaan
muodossa instrumentaalikappaleina. Sovitusten tekninen ja fyysinen vaikeusaste niin
ikään ohjaa kapellimestareiden valintoja. Joitakin sovituksia ei käytetä, koska ne on
kirjoitettu käsin. Painettujen sovitusten luettavuuden helppous ilmenee niiden
priorisoimisella. Joitakin painettujen sovitusten nuotteja käytetään enemmän, koska ne
sisältyvät suosituiksi todettuihin nuottikokoelmiin. Hyvä esimerkki tästä on Arvo
Kuikan sovitus Jääkärimarssista. Juhlavastaanotolla sävellys kuullaan nimenomaan
Kuikan sovittamana.
Päätteeksi esitän vastauksia laulusolisteja käsitteleviin tarkentaviin kysymyksiin, jotka
asetin luvussa 4.2: e) Soittokunnan johto valitsee solistin kiinnittäen huomiota hänen
tunnettuusasteeseensa, ammattitaitoonsa ja muusikkouteensa. Laulajaksi ei valita liian
kuuluisaa henkilöä, jotta mediakanavien kautta lähetettävässä kuvassa päähuomiosta ei
syntyisi kilpailutilannetta presidentin juhlaväen kanssa. Valitun solistin nimi
hyväksytetään kansliassa. Presidentti ei ole kertaakaan käyttänyt veto-oikeuttansa
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laulusolistin vaihtamiseen. Nämä tulokset täydentävät Hanhenojan (2009, 30–31)
luvussa 3.1 olevaa käsitystä Combon toiminnasta.
f–g) Laulusolistit laativat Kaartin Combon ohjelmaa vaikuttamalla enemmän tai
vähemmän sen sisältöön. Kenellekään laulajista kappalelistaa ei anneta valmiissa
muodossa, vaan sisällöstä käydään tasapuolista keskustelua. Solistin aiemman
ohjelmistonsa näkyvyys juhlassa riippuu tanssiorkesterin johtajan päätöksestä.
Esimerkiksi Inga Söder ja Antti Matikainen, joista Söder työskenteli vuonna 2008
kapellimestari Sami Hannulan kanssa, molemmat mainitsivat tanssiorkesterin heille
erikoisella tavalla painottunutta sisältöä valmiissa kappalelistassa: Matikaiselle uusia
lauluja oli vuoden 2009 laululistalla yli puolet, ja Söder rikastutti ohjelmistoaan
opettelemalla vastaanottoa varten melko uuden ohjelman. Tämä tieto vastaa Raskin
(2012) ja Kallion (2012) luvussa 3.1 esitettyä kuvaa solistin positiosta Combon
ohjelman suunnitteluvaiheessa. Samalla kuva täydentyy uudella yksityiskohdalla:
opeteltavien uusien laulujen määrä vaihtelee laulajalla paljon vuodesta riippuen.
Solistille uusien kappaleiden määrän paljous on selitettävissä muun muassa
tanssiorkesterin johtajan ilmeisellä intressillä saada ohjelmaan lauluja aikaisemmista
vuosista, jotka ovat jo valmiiksi sovitettuja. Myös solistin näkökulmasta on
ymmärrettävästi työtään helpottava ratkaisu, jos päädytään esittämään laulajan
repertoaarissa

entuudestaan

olleita

kappaleita.

Näyttää

kuitenkin

siltä,

että

populaarimusiikin alalla vakiintuneesta käytännöstä huolimatta Combon tapauksessa ei
aina mennä ensisijaisesti solistin ehdoilla. Solisti Heikki Mäntysen kertomusta tässä
mielessä voidaan pitää poikkeuksellisena. Yhteistyössä Raine Ampujan kanssa
Mäntynen sai toivomansa laulut kappalelistalle vuonna 2005. Tämä käsitys vahvistaa
oikeaksi päätelmän, jonka mukaan Ampuja hyväksyi eniten laulajan ehdotuksia muihin
johtajiin verrattuna.
h) Analysoidessani solistien käsityksiä ohjelmasta huomasin, että Mäntynen,
Matikainen ja Söder toivat esille osittain melko erilaisia näkemyksiä vastaanottoon
sopivien laulujen ominaispiirteistä. Esimerkiksi Mäntynen korosti kappaleiden
tanssittavuutta, tyylillisiä seikkoja, suomenkielisyyttä sekä omalle äänelle sopivuutta.
Söder vuorostaan kiinnitti huomionsa vähän tarkemmin eriteltyjen tyylillisten asioiden
lisäksi tanssiorkesterin soittovuoron alkukappaleiden sovitusten laadun tärkeyteen.
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Matikainen painotti tanssiorkesterin ohjelman sisältöön vaikuttaneen muun muassa
musiikkialan suurnimien merkkipäivät. Lisäksi Matikainen esitti mielipiteensä ohjelman
ulkoa osaamisen tärkeydestä. Tämä työläs toimenpide ei kuitenkaan millään lailla
määrännyt hänen kappalevalintojaan.
Solisti sai tuoda esille käsityksiään soittokunnan johdon lisäksi myös Ylen
henkilökunnalle kenraaliharjoituksen aikana. Yle asetti omia toiveitaan erilaisten osien
pituuksista. Suoran televisiolähetyksen rajallisuuden vuoksi kappaleiden ja juontojen
pituuksia suunniteltiin hyvin tarkasti. Ylen toiveet määrittivät osittain myös esitettävien
kappaleiden järjestystä. Ylen kanssa suunniteltiin jopa televisiolähetyksen visuaalista
ilmettä. Suoraan lähetykseen soittokunnan johto sai yleensä valita alku- ja
loppumusiikit.

8.2 Johtopäätökset

Päätehtävän saavuttaminen vastasi kysymyksiin, joihin olemassa olevan aineistoon
turvautuen (etenkin Seppälä 2012; Hirvikorpi 2006; Vuolio 2009a, 2009b; Hanhenoja
2009) aiemmin ei ollut mahdollista vastata, sillä tiedosta oli puutetta. Tutkimus vahvisti
oikeaksi joitakin aiempia käsityksiä Kaartin soittokunnan ohjelmaa muuttavista syistä ja
perusteista, mutta myös valaisi uusia muutostekijöitä.
Tutkimus osoitti, että kansliassa presidentti kysyy mielipidettä adjutanteiltaan ja
lehdistöpäälliköltään. Presidentti Niinistön puolison asema ensivalssin muokkaajana on
ollut olennainen. Tieto presidentin puolison näkyvästä asemasta on verrattavissa
tasavallan ensimmäisen naisen asemaan, kun Ester Ståhlberg Halosen (1999, 126)
mukaan muutti juhlavastaanoton käytäntöä siten, että tarjoilua oli heti kättelyn jälkeen.
Tulokseksi

saaduista

muutostekijöistä,

kuten

kapellimestareiden

tiettyä

kappalevalintakriteeriä voidaan pitää tärkeämpänä kuin esimerkiksi solistin tiettyä
käsitystä toimivasta ohjelmasta, sillä päätöksen tekeminen on viime kädessä
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kapellimestarilla.

Tuloksia

tuleekin

lukea

kiinnittäen

huomiota

hierarkkiseen

järjestelmään puolustusvoimissa, jonka ylipäällikkönä on tasavallan presidentti.
Presidentin isoimpia yksittäisiä ohjelmamuutoksia on presidentti Halosen pois jättämä
'Punatukkaiselle tytölleni' -tango. Tapaus on esimerkki laulusta, joka sanoitukseltaan
osoittautui juhlaan sopimattomaksi. Presidentti todennäköisesti koki laulun sanoman
viittaavan liian peittelemättömästi omaan ulkonäköönsä. Lisäksi erikoisuutena voidaan
pitää vuonna 2008 alkanutta käytäntöä, jonka mukaan ylikapellimestari valitsee
kättelyosion kappaleet. Ennen Seppälää ylikapellimestarina palvelleen Harri Saksan
(Henkilökohtainen

tiedonanto

nro

4)

mukaan

ylikapellimestarin

tehtävä

puolustusvoimien pääesikunnassa on selvästi hallinnollinen.
Sävellyksen käytettävyyttä säätelevistä sovitukseen liittyvistä seikoista ei ole ollut
aiempaa tietoa. Samoin myös itsenäisyyspäivän musiikkiperinteitä ja niiden vaikutusta
ohjelmaan ei ole aiemmin tutkittu. Tässä mielessä tuloksilla on uutuusarvoa. Juhlan
teema osoittautui merkittäväksi ohjelman muutostekijäksi. Tutkimus näytti toteen, että
temaattisen tason kolmitahoisuuden suhde musiikkiperinteisiin on ongelmallinen, sillä
temaattinen

viitekehys

kumoaa

musiikkiperinteeseen

tukeutuvan

ohjelmallisen

muuttumattomuuden. Kaiken kaikkiaan tutkimus paljasti, että musiikkiohjelman
muutostekijät vuosina 2006–2014 ovat olleet monimuotoiset ja monitasoiset. Isommiksi
ryhmiksi voidaan eritellä henkilötekijät, temaattiset ja kappalevalintakriteereihin
liittyvät tekijät sekä sovitukselliset ja musiikkiperinteisiin liittyvät tekijät.
Tutkielman selittävä tarkoitus johti siihen, että kirjallisuuskatsausluvussa 2 ankkuroin
ensin aiheeni historialliseen kontekstiin osoittamalla soittokunnan olleen lähes 200vuotisen taipaleensa aikana läheisessä vuorovaikutuksessa suuriruhtinaskunnan
hallitsijoiden ja tasavallan päämiesten kanssa. Tämä tiedon peilaaminen analyysiin
täydensi aiempia tutkimustuloksia ja antoi tutkielmalle historiallista ulottuvuutta.
Ruokailumusiikin soittaminen Aleksanteri III:lle Langinkosken kalastusmajalla sekä
viihdyttävien

laulujen

esittäminen

presidentti

Niinistölle

Presidentinlinnan

pikkujouluissa ovat hyviä esimerkkejä soittokunnan läheisestä ja pitkään jatkuneesta
suhteesta vallanpitäjiin, joka jatkunee tulevaisuudessakin.
Arvioin, että tutkimuksen tuloksia on ongelmallista yleistää pätemään muiden
soittokuntien toimintamalleihin. Tämä johtuu Kaartin soittokunnan erikoisasemasta
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sotilasmusiikkialalla. Edustussoittokuntana se on ainutkertainen lajissaan jo sillä
perusteella, että sille on uskottu itsenäisyyspäivän vastaanoton musiikillinen toteutus
tasavallan itsenäisyyden alkuvuosista alkaen.
Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää sotilasmusiikkia käsittelevissä tutkimuksissa.
Tulokset selittävät tasavallan suurinta juhlaa musiikkiohjelman näkökulmasta. Ne
saattavat kiinnostaa lehdistöä sekä muita mediakanavia, jotka etsivät tuoretta tietoa
itsenäisyyspäivän musiikillisen toteutuksen yksityiskohdista. Uutta tietoa voidaan
käyttää esimerkiksi kirjoituksissa ja ohjelmissa. Varsinaisten tulosten lisäksi laadullinen
tutkimus Hyvärisen (2007, 67) mukaan mahdollistaa elävän kosketuksen kulttuuriin, sen
sisältöihin ja ihmisten omaan merkitysten maailmaan. Siksipä tämänkin tutkielman
lukijakunnaksi ovat tervetulleita kaikki kyseessä olevasta kulttuurisesta ilmiöstä
kiinnostuneet, jotka haluavat tietää enemmän vastaanottojen toteutuksesta.
Tutkimukseen sisältyi johdannossa esitelty aiheen rajaus, joka loi työlle yhdessä
menetelmien kanssa selvät tutkimuspuitteet. Rajauksen ulkopuolelle jäi esimerkiksi
Presidentinlinnan Keltaisessa salissa kamariyhtyeiden esittämä musiikki, jota sivuttiin
luvussa 3 muutamalla maininnalla. Tiedetään, että presidentin vaihtumisen myötä
vuonna 2012 Keltaisessa salissa esitettävän musiikin tyyli muuttui jazzista moderniin
kansanmusiikkiin. Kamariyhtyeiden soittaman ohjelmiston tutkiminen toisi tärkeää
lisätietoa musiikillisesta kokonaiskuvasta. Jatkotutkimuksissa voidaan rinnastaa
Keltaisessa salissa esitettyä musiikkia Kaartin soittokunnan soittamaan ohjelmistoon.
Kaartin soittokunnan eri vuosien ohjelmia olisi mielekästä tutkia laajemmasta
perspektiivistä käsin; esimerkiksi ottamalla tutkimuksen kohteeksi ajanjakso 1919–
2005.

Myös

historiallisen

näkökulman

laajentaminen

ja

yksityiskohtaisempi

käsitteleminen palvelisi aiheen parempaa ymmärtämistä. Keskenään verrattaisiin
soittokunnan suuriruhtinaskunnan ajan sekä itsenäisyyden ajan ohjelmistoja. Helsingin
1800-luvun musiikkielämän parempaa ymmärtämistä niin ikään edistäisi soittokunnan
ohjelmiston

sovitusten

ja

sävellysten

syntyhistorian

tutkiminen

sekä

niiden

esityskenttien paikantaminen.
Sotilasmusiikista on löydettävissä poliittinenkin ulottuvuus. Soittokuntaa on mahdollista
tarkastella asettamalla se yhteiskunnallisten muutosten keskipisteeseen. Tähän
aiheeseen tarttuminen veisi tutkimusta musiikkisosiologian alueelle. Mitkä poliittiset
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voimat estivät sisällyttämästä Jääkärimarssia kättelymusiikiksi ennen vuotta 1997?
Löytyisikö 2010-luvun juhlavastaanotoilla tilaa poloneesille yhteiskuntaluokkia
korostavana tanssina? Miten juhlavastaanotolla käynyt poliittinen eliitti suhtautuu
esitettyyn musiikkiin? Samaten yhtä tärkeää olisi tutkia Kaartin soittokunnan toimintaa
valtiovierailuissa,

suurlähettiläiden

valtuuskirjojen

jättämistilaisuuksissa

sekä

diplomaattipäivällisissä. Edellä mainitut musiikkisosiologiset kysymykset olisivat
kiinnostavia tutkimusaiheita niiden tuoreutensa vuoksi. Tämän tyyppisiä aiheita
tutkimalla ymmärrettäisiin sotilasmusiikin piilossa olevia kytkentöjä valtioiden väliseen
valtapolitiikkaan,

mutta

ensi

sijassa

määriteltäisiin

maan

sisällä

tapahtuvia

yhteiskunnallisia jännitteitä, jotka ilmentyvät sotilasmusiikin ohjelmistossa.
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9. DISKUSSIO

Kaartin soittokunnan toiminnan käytänteiden selittäminen on ollut haasteellista. Selvänä
tiennäyttäjänä läpi koko tämän työn toimi valitsemani ohjelmiston näkökulma.
Toiminnan käytänteiden selittämisen haasteellisuus liittyy ennen kaikkea mielipiteiden
moninaisuuteen. Analyysin aikana ilmeni, että puolustusvoimissa, joka on hierarkkinen
laitos, on omat kirjoittamattomat lainalaisuutensa. Tästä seuraa, että musiikkiohjelmaa
suunnitellaan hierarkkista järjestystä noudattaen. Hierarkkisuus näkyy siinä, että
ohjelmaesitys kulkee pääesikunnassa olevan ylikapellimestarin kautta. Toiminnan
käytäntöä olisi luontevaa palauttaa ennen vuotta 2008 vallinneeseen periaatteeseen,
jonka mukaan soittokunnan päällikkö oli yhteydessä suoraan Tasavallan presidentin
kansliaan. Näin ylikapellimestari voisi keskittyä sotilasmusiikin tarkastaja- ja resurssien
jakotehtäviin, kuten ylikapellimestari Harri Saksa (Henkilökohtainen tiedonanto nro 4)
teki virassa olleessaan.
Ensimmäinen suurimuotoinen juhlavastaanotto (ks. luku 2) aloitettiin puolustusvoimien
kunniamarssilla eli Porilaisten marssilla. Kun Presidentinlinnan vieraiden keskuudesta
ei löydy enää Mannerheim-ristin ritareita eikä sotaveteraaneja, käytäntöä voitaisiin
muuttaa siten, että palataan itsenäisyyden alkuvuosien aikana olleeseen tapaan aloittaa
juhla: Jääkärimarssin korvaisi Porilaisten marssi. Ehdotus on perusteltavissa myös
Yleisellä palvelusohjesäännöllä (2009, 115), jonka mukaan "puolustusvoimien
kunniamarssia soitetaan tasavallan presidentin tai puolustusvoimain komentajan
saapuessa juhlatilaisuuteen tai heidän laskiessaan seppelettä". Säännöstä seuraa, että
Porilaisten marssi alkaisi soida presidentin puolisoineen astuessa Valtiosaliin.
Minkä takia juuri tietty sävellys valikoituu soitettavaksi? Tähän tutkimuksen taustalle
sijoittuvaan kysymykseen luku 8.1 vastaa monella syyllä. Tutkimuksen edetessä syiden
määrä kasvoi huomattavasti. Muutostekijöistä ehdottomasti liian vähälle huomiolle on
jäänyt Ylen henkilökunnan käsitys yhteistyöstä kapellimestareiden ja solistien kanssa.
Juhlavastaanoton ohjaamisesta vuodesta 2003 vastanneen Ylen ohjaaja-tuottaja Annina
Enbusken haastatteleminen olisi laajentanut pääaiheen tulkintamahdollisuuksia.
Haastateltavien määrää olisi ollut mahdollista laajentaa koskemaan myös tasavallan
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presidenttejä. Vastaavasti presidentin kanslian arkiston materiaali olisi täydentänyt
adjutanttien kertomuksia.
Toteutettujen haastattelujen, kirjallisuuden, video- sekä arkistomateriaalin turvin
arvioin, että tutkielman onnistumisen kannalta kerätty aineisto jo piti sisällään tarpeeksi
käsiteltävää tietoa. Analyysin mutkaton sujuminen vahvisti olettamukseni oikeaksi.
Aineiston riittävyyttä tarkistin sen kyllääntymisellä. Eskolan ja Suorannan (1998, 62–
63) mukaan "on kaikin puolin järkevää ajatella aineistoa olevan tarpeeksi, kun uudet
tapaukset eivät enää tuo tutkimusongelman kannalta uutta tietoa eli aineisto alkaa niin
sanotusti toistaa itseään". Haastatteluja litteroidessani huomasinkin aineiston alkavan
toistaa itseään.
Analyysin sujuvuuden huono puoli oli lukujen paisuminen ehkä liian pitkiksi. Hirsjärvi
ja Hurme (2001, 146) huomauttavat, että "kvalitatiiviset tutkimukset kärsivät usein
raportoinnin pituudesta. Kuvatessaan ilmiöitä tai haastateltavien ajatuksia tutkija esittää
liikaa yksityiskohtaisia seikkoja". Myönnän, että tutkimuskohteen kuvauksessa olisi
ollut mahdollisuus napakampaan raportointiin. Teemahaastateltujen määrä paljasti
moniäänisen komposition haasteita: äänten keskinäinen kompleksisuus johti runsaaseen
sitaattien käyttöön. Tämän toimenpiteen hyvänä puolena voidaan pitää ilmiökentän
perusteellista kuvaamista autenttisin äänin.
Ohjelman muutostekijöitä olisi mielenkiintoista tarkastella ohjelmallisen tason lisäksi
historiallisesta näkökulmasta. Hylkäsin kuitenkin tämän ajatuksen työn edetessä.
Valitsin kahdesta vaihtoehdosta toisen. Tämän takia historiallinen näkökulma ja sen
kytkentä nykypäivään on edustettu vain muutamalla esimerkillä, ja luvun 2 historiikki
on kirjoitettu tiiviiksi. Luvussa 3 itsenäisyyden ajan vaiheet jätin tietoisesti
käsittelemättä. Niin kuin luvussa 8.2 totesin, koko itsenäisyyden ajan tarkasteleminen
olisi sopiva jatkotutkimuksen aihe.
Tämän

tutkimuksen

vahvoihin

puoliin

voidaan

lukea

kirjallisuuskatsauksen

rakentaminen monipuoliseen lähdeaineiston varaan. Olen käyttänyt runsaasti viitteitä
arkisto-, video- sekä painamattomaan materiaaliin. Vahvoihin puoliin niin ikään kuuluu
kaikkien

keskeisten

kapellimestareiden

haastatteleminen,

jotka

olivat

virassa

tutkimuksen kohteena olevina vuosina. Niinpä kerätty haastatteluaineisto ja sen analyysi
ovat innovatiivisia. Tiettävästi ensimmäistä kertaa sotilasmusiikin tutkimuksessa yhden
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työn

sivuilla

on

annettu

ääni

niin

monelle

sotilasalan

kapellimestarille.

Kapellimestareiden äänet asettuvat ei pelkästään keskinäiseen vuoropuheluun, vaan
vuorovaikutteisiin suhteisiin myös laulusolistien ja tasavallan presidenttien adjutanttien
kanssa. Otaksun, että päätulokset, kattava lähdeluettelo sekä varsinkin kuudennen
liitteen musiikkitieteellinen arvo palvelevat tulevaisuudessa monia sotilasmusiikin
tutkijoita.
Kirjallisuuskatsausta kirjoittaessani pohdin lähteiden luotettavuutta. Lähdekritiikin
arviointiin oli painavia syitä. Esimerkiksi Maaluodon (2013a, 2013b) asiapitoisista
kirjoituksista ei löydy lähdeluetteloja. Samanlaisen haasteen tiedon alkulähteen
jäljittämisessä kohtasin joitakin Vuolion (esim. 2009a, 2009b) kirjoituksia tutkiessani.
Mainittuja kirjoituksia rasittaa lähteiden täydellinen puuttuminen. Vuolion tunnettavuus
Kaartin soittokunnan pitkäaikaisena tutkijana antaa aihetta olettamukseen, että ilman
lähteitäkin hänen kirjoituksensa ovat luotettavia. Samaa ei voine väittää Maaluodon
artikkeleista, joissa tehdään hyvinkin laajoja yleistyksiä Kaartin soittokunnan 1800luvun vaiheista. Siitä syystä päädyin lainaamaan ja tulkitsemaan hänen ajatuksiaan
varauksellisesti. Tutkimuksen aikana pidin mielessä, että jokainen lähde on oman
aikansa ja paikkansa tuotos, jonka merkityssisältöjä tulee pohtia kriittisesti.
Menetelmävalintoja sekä valittujen menetelmien vahvuuksia ja heikkouksia arvioin
luvussa 4. Aineiston analyysissa paljastui analyysimenetelmien toimivuuteen liittyviä
seikkoja. Litteroidun tekstin pohjalta tehty teemoittelu osoittautui toimivaksi
menetelmäksi tutkia kerättyä aineistoa. Teemojen erittely aiheutti eniten työtä. Teemat
eivät nousseet aineistosta kuin itsestään, vaan valikoimiseen ehkä liittyi tiettyä
subjektiivisuutta.

Pyrin

nimittäin

mahdollisimman

objektiiviseen

aineiston

käsittelemiseen. Monien valintojen tekijänä kohtasin matkan varrella tilanteita, joissa
aineistoa tiivistäessäni teemoiksi täytyi miettiä pääkysymyksen pohjalta nousevien
alateemojen tärkeysjärjestystä. Aineiston tiivistäminen johti siihen, että jotkut
luonteeltaan erityyppiset kappalekriteerit päätyivät samaan lukuun käsiteltäviksi (ks.
luku 5.3). Niitä olisi ollut mahdollista eritellä tarkemmin useammassa luvussa. Sitä
vastoin nostin esille sekä sovitukset että perinteet ohjelmaa määräävinä tekijöinä siten,
että niitä analysoidaan väljemmin (ks. luku 7). Valinta johtuu haastateltujen henkilöiden
mielipiteiden painottumisesta nimenomaan sovitus- ja perinne -tematiikkaan. Syy tähän
piilee teemahaastattelurungon (ks. liite 1) rakenteessa. Haastattelurunko oli laadittu
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palvelemaan vastausten löytämistä ensisijaisesti jo ennalta asetettuihin johdannon
lisäkysymyksiin a–d.
Käyttämääni analyysin menetelmää voidaan nimetä vertailevaksi analyysiksi. Analyysin
aikana en kuitenkaan tavoitellut jatkuvaa lähteiden vertailemista. Vertailin sitaatteja, jos
siihen oli aihetta uusien näkökulmien ja tulkintojen saamiseksi.
Kyseessä

olevan

ilmiön

tarkastelemiseen

olisi

ollut

mahdollista

saada

musiikkiesteettistä ulottuvuutta. Siinä tapauksessa keskeisiksi käsitteiksi olisivat
nousseet muun muassa implisiittinen estetiikka, musiikkimaku ja funktiomusiikki sekä
genre eli musiikin laji. Kaartin soittokunnan ohjelmavalintojen tarkastelua olisi ollut
mielekästä toteuttaa myös Gino Stefanin (1985) musiikillisen kompetenssin teorian
valossa. Siinä musiikillisen kompetenssin tasoja tai niiden korrelaatioita arvioidaan
diakroniana eli evoluutiona. Pidin parempana keskittyä vain ohjelmiston näkökulman
käsittelemiseen. Tutkimuksen alkupuolella asettamani aiheen rajaus ei näin ollen
muuttunut tutkimuksen aikana.
Nimeän vielä yhden kilpailevan selitysmallin tarkastelemalleni ilmiölle. Ohjelman
muutostekijöitä olisi ollut mahdollista valottaa niiden vuosittaisen vertaamisen kautta.
Tämä toimenpide olisi systematisoinut tuloksia eri tavoin. Tutkielman teoriakehys
rakentuukin osittain (ks. luku 3.3) tällaiseen vuosittaiseen ohjelmasisällöissä
tapahtuneiden muuttujien katsaukseen. Analyysin aikana tosin selvisi, että vuodesta
toiseen muutostekijät eivät kovin selvällä tavalla erottuneet toisistaan. Haastatellut
henkilötkään eivät oleellisesti tuoneet esille tätä selitysmallia puoltavia mielipiteitä,
joten päätin selostaa tuloksia rohkeammin eli tein yleistyksiä pyrkien samalla
oivaltavaan tulkintaan.
Sotilasmusiikki42 on edelleen vähän tutkittua aluetta. Ymmärrän hyvin sotilasmusiikkia
tutkimaan

aikovan

musiikkitieteilijän

mielialoja.

Sotilasmusiikki

on

toisaalta

tasapaksua, mutta toisaalta hyvin herkkää. Tasapaksuudella tarkoitan käsitystä, joka
liittyy yleensä sotilasmarssien tasaiseen orkestraatioon. Sotilasmusiikissa piilevä herkkä
alue ankkuroituu vuorostaan käytännön pyrkimykseen vahvistaa kansakunnan
identiteettiä ja puolustustahtoa miehekkäiltä kuulostavin marssein.

42

Ks. tarvittaessa määritelmä luvussa 2.
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Sotilasmusiikissa kansakunnan identiteetin vahvistajana on paljon implisiittistä
symboliikkaa. Esimerkiksi Sibeliuksen Karelia-sarja, jota esitetään itsenäisyyspäivän
vastaanotoilla, on sinivalkoista musiikkia puhtaimmillaan. Toinen merkittävä esimerkki
on tietysti Finlandia. Mikä suomalainen musiikki symboliselta statukseltaan ansaitsee
tulla nimitetyksi sinivalkoiseksi musiikiksi? Missä määrin sinivalkoinen musiikki on
rakentanut suomalaisten kansallista identiteettiä? Tutkimalla perusteellisemmin
sotilasmusiikin instituutioon välittömästi kuuluvia sävellyksiä ja sovituksia, niiden
alkuperiä, säveltämisen ja sovittamisen tarkoituksia, säveltäjien ja sovittajien taustoja,
kantaesityksen ja sitä seuraavien esitysten paikkoja sekä kappaleiden reseptioita voidaan
päästä hyvin syvälle identiteetin rakentumisen tutkimuksessa.
Laitinen (1997, 45) kirjoittaa sotilasmusiikin tutkimuksesta seuraavaa: "Kun Jukka
Vuolio tiedusteli [– –] ylikapellimestarilta Arvo Kuikalta kirjallisuutta soittokuntiemme
historiasta, oli vastaus tyrmäävä: 'Sotilasmusiikilla ei ole historiaa. Tuo minullekin jos
löydät sellaisen'". Laitinen (ems.) toteaa, että suomalaiselta sotilasmusiikilta puuttuu
historiansa. Laitinen (emt., 47) jatkaa Kurkelaan (1991) viitaten, että sotilasmusiikin
historia on vaiettua musiikinhistoriaa, joka "kätkeytyy akateemisen musiikinhistorian
taakse". Tieto on ristiriidassa uuden tiedon tuottamista tavoittelevan musiikkitieteilijän
vakaumuksen kanssa, jonka mukaan kansakunnan identiteetin vahvistumista palvellutta
musiikkia olisi aiheellista tutkia.
Tällaista musiikkia ja sen historiaa ei kuitenkaan verbalisoida yhtä kernaasti kuin
esimerkiksi klassista musiikkia. Yksi relevantti syy piilee edellä olevassa havainnossani
sotilasmusiikin herkän alueen olemassaolosta. Tarkennan havaintoani yhdellä
esimerkillä: "Syvä iskumme on, viha voittamaton, [– –]". Jääkärimarssin alkusanat
puhuvat puolestaan. Sotilasmusiikki on implisiittisen symbolista, mutta myös tunteisiin
vahvasti vetoavaa. Pahimmillaan sen funktio on yltiönationalistisiin tunteisiin
yllyttäminen. Sotilasmusiikin herättämä affekti eli voimakas mielenliikutus, joka
kuvataan yleensä isänmaallisena tunteena, on useasti johtanut Euroopassa toisen kansan
antipatiaan. Poliitikkojen käsissä tämä affekti on palvellut keinona valtion tavoitteiden
saavuttamisessa. Tuloksena on, että sotilasmusiikki assosioituu helposti sotavuosiin ja
veteraaneihin.
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Parhaimmillaan sotilasmusiikki on Tattoo-tapahtumissa, joissa ryhdikkäät sotilaat
näyttävät osaamistaan ei ainoastaan muusikoina, vaan myös kuviomarssin taitajina.
Näiden juhlatapahtumien tarkoitukseksi voidaan osoittaa kulttuurin ja perinteiden
vaaliminen.

Seppälän

(1998,

21)

mukaan

Tattoo

on

tuonut

suomalaiseen

sotilasmusiikkiin uuden ulottuvuuden lähentämällä puolustusvoimia ja suurta yleisöä.
Seppälä (ems.) uskoo, että Tattoo "on nostanut sotilasmusiikin ehkä kaikkien aikojen
korkeimmalle jalustalle". Tattoon lisäksi sotilasmusiikin juhlaa ovat myös ne
monenlaiset tasokkaat konsertit, joiden ohjelmien kirjo käsittää lähes kaikki musiikin
lajit, muodot ja esitystavat.
Hahmottamani

laajempien

ongelmakokonaisuuksille.

yhteyksien

Tämän

ilmiökenttä

tutkielman

päätän

antaa

osviittoja

johdannossa

uusille

käyttämääni

virkkeeseen. Asetan edellä olevan pohdinnan perusteella juhlavastaanottoa kuvaavat
Halosen

(1999,

3–5)

sanat

käänteisjärjestykseen:

juhlavastaanotto

edustaa

ainutlaatuisuudessaan kansallisia tunteita [kursiivi on kirjoittajan], valtaa ja hovimaista
loistoa.
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Liite 1: Teemahaastattelurunko

Kapellimestareille:

Taustatietoihin liittyvät kysymykset.

Millainen on vastaanotolla esitettävän musiikkiohjelman laatimisvaiheiden kokonaiskuva?
Henkilöt, jotka olivat mukana musiikkiohjelman suunnittelussa. Mitkä olivat heidän
kappalevalintakriteerinsä ja vaikutusvaltansa? Millainen oli yhteistyö adjutanttien ja presidentin
kanslian kanssa?

Millaisia teemoja on ollut eri vuosien aikana? Miten eri teemat ovat vaikuttaneet ohjelmien
sisältöihin?

Miten vierasjoukko on otettu huomioon musiikkivalinnoissa?

Minkälaista musiikkia kuullaan joka vuosi? Minkä verran ohjelmaa on vuosittain pyritty
uudistamaan? Millaisia muutoksia ohjelmistossa on vuosien varrella tapahtunut?
Traditionaaliset syyt ohjelman muuttumattomuuteen vastaan kapellimestarin ja muusikoiden
tahto. Onko joka vuosi pyritty ottamaan ohjelmaan uusia sävellyksiä? Mitkä ovat toimivan
ohjelman kriteerit?

Mitkä sovitukseen liittyvät asiat vaikuttavat kappaleen käytettävyyteen? Mitkä ovat hyvän
sovituksen merkit? Kuka tekee sovitukset? Vanhat ja uudet sovitukset: muuttuuko sävellyksen
sovitus ajan mittaan?

Työnjako ja sen toteutus konserttikokoonpanon ja Kaartin Combon välillä. Millä perusteella
kappaleet jaetaan kahden kokoonpanon kesken? Combon tulo Presidentinlinnaan.
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Millainen on työnjako ylikapellimestarin, päällikkökapellimestarin ja kapellimestarin välillä.
Ketkä ovat vastuussa ohjelman suunnittelusta?

Kaartin Combon laulusolistin vaikutus ohjelman laatimisvaiheessa. Kuka valitaan
laulusolistiksi?

Mahdolliset muut tekijät, jotka ovat vaikuttaneet ohjelman muutoksiin?

Adjutanteille:

Kun kappalelista on saatu kapellimestarilta, mitä kansliassa tapahtuu sen jälkeen?
Mikä on adjutanttien asema musiikkiohjelman käsittelyssä?
Minkä takia presidentti saattoi puuttua musiikkiohjelmaan?
Minkä verran ilmoitus ohjelmasta loppujen lopuksi muuttuu kansliassa?
Millainen oli adjutanttien yhteistyö kapellimestareiden kanssa?

Kuka valitsee juhlan teeman? Miten valittu teema huomioidaan musiikkiohjelman käsittelyssä?
Mitä saa ylipäänsä soittaa itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla? Mitä ei saa?

Millä tavalla perinne vaikuttaa musiikkiohjelman sisältöön? Miten uudistukset otetaan vastaan
(esim. Combo)?
Adjutanttien työnjako.
Ketkä ovat presidentin lisäksi mukana musiikkiohjelman käsittelyssä?
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Laulusolisteille:

Miten pääsitte Kaartin Combon laulusolistiksi?
Tietoa karsinnoista. Sopivan solistin ominaisuuksia.
Millä tavoin solisti vaikutti musiikkiohjelman laatimiseen?
Mistä musiikkiohjelman suunnittelu lähti liikkeelle?
Minkälainen oli yhteistyö kapellimestarin kanssa?
Ehdotitteko omia laulutoiveitanne? Kysyttiinkö mielipidettänne laulujen suhteen?
Mitkä olivat sopivan laulun kriteerit?
Otettiinko laulajan toiveet tarpeeksi huomioon?
Oliko kiinnitetty huomiota draaman kaareen kokonaisuutta valmistellessa?
Huomioitiinko Combossa millään tavalla konserttisoittokunnan ohjelma?
Oliko illan ohjelma vaativa?
Sovitusasia. Olivatko sovitukset toimivia? Miten ne tehtiin?
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Liite 2: Haastateltujen henkilöiden nimitiedot

12 henkilöä: 2 ylikapellimestaria, 1 päällikkökapellimestari, 2 kapellimestaria, 2
apulaiskapellimestaria, 3 Kaartin Combon solistia ja 2 tasavallan presidentin adjutanttia

2 ylikapellimestaria: Elias Seppälä, Jyrki Koskinen
1 päällikkökapellimestari Raine Ampuja
2 kapellimestaria: Sami (Hannula) Ruusuvuori, Ville Paakkunainen
2 apulaiskapellimestaria: Lassi Ikäheimo, Heino Koistinen
3 Kaartin Combon solistia: Heikki Mäntynen (2004–2005), Inga Söder (2008), Antti Matikainen
(2009)
2 tasavallan presidentin adjutanttia: Kim Mattsson (2000–2006), Jukka Jokinen (2006–2012)
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Liite 3: Puolustusvoimien ylikapellimestarit sekä Kaartin soittokunnan
päällikkökapellimestarit ja kapellimestarit
2006–2016

Puolustusvoimien ylikapellimestarit:
2015– Jyrki Koskinen
2008–2015 (2014)43 Elias Seppälä
–2008 (2007) Harri Saksa

Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestarit:
2015– Pasi-Heikki Mikkola
2013–2015 (2014) Jyrki Koskinen
2009–2012 Raine Ampuja
1995–2008 (2007) Elias Seppälä

Kaartin soittokunnan kapellimestarit:
2011– Ville Paakkunainen
2006–2011 (2010) Sami (Hannula) Ruusuvuori
1988–2006 (2005) Raine Ampuja

43

Suluissa on vuosi, jona henkilö osallistui itsenäisyyspäivän vastaanottoon tietyn viran puolesta viimeisen kerran.
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Liite 4: Soittokunnan nimet 1819–2016
(Lähde: Vuolio, Jukka 2009a. 190 vuotta Suomen kansan historiaa eturivistä katsottuna. Kaartin
Jääkäri. Kaartin soittokunta 190 vuotta. Juhlanumero, toim. Tiina Möttönen.)

Helsingin Opetuspataljoonan soittokunta 1819-1827
Suomen Opetustarkk'ampujapataljoonan soittokunta 1827-1829
Henkivartioväen Suomen tarkk'ampujapataljoonan soittokunta 1829-1878
Henkivartioväen 3. Suomen tarkk'ampujapataljoonan soittokunta 1878-1905
Helsingin Torvisoittokunta 1901-1918
Pohjois-Pohjanmaan rykmentin soittokunta 1918
Suomen Valkoisen Kaartin rykmentin soittokunta 1918
Valkoisen Kaartin rykmentin soittokunta 1918-1919
Suomen Valkoisen Kaartin rykmentin soittokunta 1919-1940
Helsingin Varuskunnan soittokunta 1941-1952
Helsingin Varuskunnan soittokunta I 1952
Helsingin Varuskuntasoittokunta 1952-1990
Kaartin soittokunta 1990-
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Liite 5: Kaartin Combo -tanssiorkesterin solistit
tasavallan presidentin juhlavastaanotoilla 2000–2015

2000 Sami Pitkämö
2001 Sami Pitkämö
2002 Hannu Lehtonen
2003 Hannu Lehtonen
2004 Heikki Mäntynen
2005 Heikki Mäntynen
2006 Mikael Konttinen
2007 Antti Koivula
2008 Inga Söder
2009 Antti Matikainen
2010 Johanna Försti
2011 Osmo Ikonen
2012 Marika Tuhkala
2013 Kaartin Combo ei esiintynyt
2014 Eeppi Ursin
2015 Aili Ikonen
(Tiedot perustuvat seuraaviin lähteisiin: Eeppi Ursin 2014; Aili Ikonen 2015.)
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Liite 6:
Ilmoitukset ohjelmasta tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän
vastaanotoilla 2006–2014.
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Liite 7: Musiikkiohjelman muutostekijöiden luettelo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tasavallan presidentin näkemys
Presidentin puolison toiveet
Kanslian toive "kaikille on jotain" – musiikin monipuolisuus
Puolustusvoimien ylikapellimestari – kättelymusiikki (vuodesta 2008 alkaen)
Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestari – konserttisoittokunnan tanssimusiikki (vuoteen
2007 mukaan lukien myös kättelymusiikki)
Kapellimestari – tanssimusiikki (vuodet 2011–2012).
Kaartin Combon johtaja – tanssiorkesterin musiikki
Kaartin Combon laulusolisti – tanssiorkesterin musiikki
Muusikoiden toiveet

Suomalaisuus-teema
Presidentin valitsema juhlavastaanoton teema
Kapellimestareiden valitsemat alateemat

Musiikkiperinteet vuosilta 1952 ja 1997
Ohjelmiston uudistaminen – uusien teosten tilaus, sävellyskilpailu, tapahtumaan sopivien uusien
sävellysten huomioiminen

Sovitukseen liittyvät tekijät – mm. sovituksen ikä, kokoonpano, tyyli, orkestraation toimivuus ja
mielekkyys soittaa
Nuotin luettavuus – suositaan painettuja nuotteja, sopiva sävellaji

Nuottien helppo saatavuus painetuista kokoelmista
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Kapellimestareiden muuttuva työnjako – organisaation sisäiset kirjoittamattomat säännöt
Musiikkiohjelman laatijoiden persoonallisuus, musiikkimaku ja musiikillinen näkemys
Kapellimestareiden ammatillinen kokemus

Solistin aiempi ohjelmisto
Soittokunnan aiempi ohjelmisto
Solistin käsitykset toimivasta ohjelmasta
Solistin yhteistyön sujuvuus kapellimestarin kanssa

Ylen visuaalisen ilmeen toteutus
Suoran lähetyksen pituus

Vierasjoukon kuvastaminen
Yleisön maun mukainen musiikki – ajanmukainen iskelmä- ja tanssimusiikki
Juhlan arvokkuus – perinteinen kättelymusiikki
Miellyttävä, ei liian kokeileva musiikki hyvän tunnelman luomiseksi
Kappaleen tekninen vaikeusaste
Kappaleen fyysinen vaikeusaste
Tanssiaisten kappaleiden tanssittavuus
Sävellysten tyylilaji – ei hard rokkia tai protestilauluja
Kappaleen nimi, taustat – musiikin soveltuvuus kontekstiin
Tanssimusiikin sanoitus
Suomen kaksikielisyys – ainakin yksi ruotsinkielinen laulu
Kappaleiden esittämisjärjestyksen luoma kokonaisrytmi

Juhlan viettopaikka – vuoden 2013 vastaanotto Tampereella

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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