
N ORSUNLUUTORNISTA SUUREMMAN 
SOITTIMEN ÄÄREEN 

Espoon musiikkiopiston pianonsoiton 

opettajat kehittävät itseään ja muusik

kouttaan säännöllisesti järjestettävällä 

kapellimestari.kurssilla 

M usiikkioppilaitosten opettajille 

suunnatun täydennyskoulu

tuksen määrä on kasvanut ja 

monipuolistunut huomattavasti viime vuo

sikymmenten aikana. Koulutustarjonta on 

värikästä ja osittain myös yksilöityä, ja op

pilaitokset ovat enenenevässä määrin otta

neet itse vastuuta järjestää juuri omien 

opettajiensa tarpeisiin suunnattua koulu

tusta. Espoon musiikkiopiston rehtori ja 

Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton 

(SML) puheenjohtaja Timo Veijola sanoo, 

että vielä kaksikymmentä vuotta sitten 

kaikki koulutus oli tervetullutta. Koulutus

ta ei ollut tarpeeksi tarjolla ja opettajat läh

tivät innokkaina mukaan kaikkeen toimin

taan, jota heille järjestettiin. "Nyt tilanne 

on aivan toinen" jatkaa Veijola, "rajat ovat 

liikkuneet koulutustarjonnan sisällä mo

neen eri suuntaan. Erilaisia koulutusmuo

toja on hirveän paljon, tosin ei aina pelkäs

tään koulutuksen nimellä. Myös opettajien 

mielipiteet lisäkouluttautumisesta ja heidän 

osallistumisaktiivisuutensa vaihtelevat: toi

set ovat innokkaita kouluttamaan jatkuvas

ti itseään, toiset lähtevät mukaan vasta, 

kun heidät siihen velvoitetaan. Osaa on 

vaikea saada mukaan lainkaan, ellei koulu

tusta mielletä y limääräiseksi paikalliseksi 

työksi." 

Molempia suhtautumistapoja on 

helppo ymmärtää. Ajanpuute vaivaa var

masti jokaista muusikkoa ja musiikkipe-

dagogia, ja toisaalta tarjolla olevista moni

naisista kouluttautumisen väylistä on jos

kus varmasti vaikeaakin valita juuri omaa 

työssä onnistumista ja kehittymistä par

haiten palvelevat kurssit. Timo Veijola 

suhtautuu koulutukseen velvoittamiseen 

kahtiajakoisesti: silloin kun kouluttautu

minen tapahtuu esim. jaostotyöskentelyn 

puitteissa, täytyy olettaa, että jokainen 

opettaja on kiinnostunut oman jaostansa 

työskentelytapojen kehittämisestä ja omi

en työolosuhteidensa parantamisesta. 

Laajempi koulutukseen velvoittaminen 

sen sijaan tulee oppilaitoksille itselleen 

kalliiksi. "On kallista alkaa rahoittaa laa

jalti opettajien yksilöllistä kouluttautumis

ta, sen tietää ja ymmärtää jokainen" tote

aa Veijola. Jos sille linjalle joudutaan läh

temään niin koulutuksen määrä tulee hä

nen mielestään varmasti vähenemään . 

"ON LAITOSTEN ETU KUUNNELLA 

OPETTAJIA JA HEIDÄN IDEOITAAN" 

Timo Veijola kertoo oman oppilaitoksensa 

koulutusprofiilin olevan kuitenkin varsin 

yksilöllisen. Koulutus ei ole hänen mieles

tään aivan samanlaista kuin muualla ja 

koulutusideat syntyvät useinmiten sisäi

sen tarpeen tyydyttämiseksi. Ideoita ei ole 

tarvinnut liiemmälti lainailla, vaan Veijola 

pitää oman talonsa henkilökuntaa luovana 

ja kekseliäänä. Useat ideat ovat vieläpä 

jatkuvasti sovellettavissa uudelleen. Toi

saalta hän myöntää, että tietoa ja näke

mystä naapurioppilaitosten vastaavasta 

toiminnasta voisi olla enemmänkin. Veijo

la korostaa, että on ajan hengen mukaista 

ja kunkin laitoksen etu ja ve lvollisuus 

kuunnella opettajiaan ja heidän koulutus

tarpeitaan . "Oppilaitos, joka näistä tar-
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peista kuultuaan pidättäytyy passiivisena, 
on huono oppilaitos" tiivistää Veijolayksi
kantaan näkemystään. 

Veijola yhtyy monien mielipiteeseen 
siitä, että omassa oppilaitoksessa järjes
tetty koulutus on ehdottomasti mieluisin 
kouluttautumisen tapa opettajille. Var
sinkin silloin, kun kysymyksessä on 

kurssi, jolla opetellaan itselle uusia tai 
vieraita asioita, ja samalla 

pystyttäisiin paremmin vertailemaan op
pilaitosten välisiä eroavuuksia koulutus
ideoiden ja -tarpeiden suhteen. "Olisi var

masti mielenkiintoista tehdä tutkimusta 
aiheesta esim. lliton taholta, mikäli henki
löresursseja olisi tarpeeksi. Samalla tavoin 
kuin euroopanlaajuisesti rekisteröidään 
eri maissa tapahtuvia projekteja, niin sa

moin maan sisällä olisi kiintoisaa rekiste-
röidä eri laitoksissa tapahtu

joudutaan tavallaan "paljas
tamaan itsensä", osallistuvat 
opettajat hänen mukaansa 
paljon mieluummin koulu
tukseen juuri tuttujen ih
misten läsnäollessa. 

"Oppilaito.J, joka 
via projekteja. Tällainen tut
kimus antaisi varmasti uusia 
ideoita sellaisille laitoksille, 

jotka mielestään ovat tapah-
opettajien tarpei.Jta 

kuultuaan plJät-
tumaköyhiä." 

Veijola muistuttaa vielä, 

että monet oppilaille suunna
tut kurssit, esim. eri laiset 
mestarikurssit ovat yhtä lail-

täytyy pa.1.Jiivi.Je

na, on huono oppi- Espoon musiikkiopiston opet

tajille tarjoutui tilaisuus tutus
tua orkesterinjohtamisen ja 

Laito.J" 

la koulutusta myös opettajil-
le. Näitä mahdollisuuksia ei jostain syystä 

hänen mukaansa kuitenkaan hyödynnetä 
tehokkaasti. Veijola arvelee, että taustalla 
voisi olla nimenomaan huono ajankäytöl
linen hyötysuhde verrattuna esim. luento
demonstraatioihin tai vastaaviin tiiviisiin 

koulutuspaketteihin. Mestarikursseilla 
opettaja saattaa joutua seuraamaan ope
tusta pitkiäkin aikoja ennen kuin löytää 
omaan käyttöönsä soveltuvia uusia idoita. 
Veijola painottaa kuitenkin, että jos opet

tajat jättävät mestarikurssit hyödyntämät
tä, jää oppimatta jotain siitä, kuinka mo
nin eri tavoin opettaja voi rakentaa suh

teensa oppilaaseen. Ja tämä jos mikä vaa
tii paljon aikaa! 

TUTKIMUS TARPEEN 

Kirjallisen palutteen kokoamista kursseis
ta Veijola pitää myös tärkeänä, jotta kou
lutustoimintaa pystyttäisiin jatkuvasti ke

hittämään. Keskusteluyhteyden ylläpitä
minen eri oppilaitosten välillä olisi hänen 
mukaansa varmasti hedelmällistä, jotta 

kapellimestaritaiteen saloihin, 

kun opiston tiloissa järjestet
tiin 16.- 24.10.2002 jo neljättä kertaa ka
pellimestarikurssi, jonka ohjaajana toimi 
musiikkiopiston sinfoniaorkesterin, Tapio
lan nuorten sinfonikkojen taiteellinen joh

taja ja kapellimestari Markus Lehtinen. 
Markus Lehtinen on ansioitunut niin oop
pera- ja konserttikapellimestarina kuin 
myös pianistina. Hän on lisäksi innokas 

pedagogi ja on vetänyt kapellimestari
kursseja aiemmin mm. Sibelius-Akatemi
assa ja Edsbergin musiikkikorkeakoulus
sa Tukholmassa. 

Idea kurssien järjestämisestä lähti 
alun perin liikkeelle siitä, että opettajille 
haluttiin tarjota mahdollisuus tutustua 

johtamistekniikkaan ja orkesterityösken
telyyn, jotta he pystyisivät tehokkaammin 
ohjaamaan tarvittaessa myös ryhmässä 

musisointia, kertoo musiikkiopiston inten
dentti Kaija Harjanne, joka on ollut itse

kin mukana suunnittelemassa kurssien si
sältöä ja formaattia. Kurssit ovat olleet 
toisistaan hieman poikkeavia, tarpeista 
riippuen: välillä osallistujina on ollut sekä 

opiston opettajia että opiskelijoita, välillä 
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Mae.Jtro Lehtinen ja Kati Pirttimaa harjoittelevat yhdeJJä. 

kurssit on järjestetty kummallekin osanot

tajaryhmälle erikseen. Tällä kertaa muka

na oli yksinomaan opettajia. 

OHJELMISTOSSA LÄPILEIKKAUS 
TÄRKEISTÄ ORKESTERITEOKSISTA 

"Ideana ei ole valmistaa kurssilla liian 

helppoa ohjelmistoa, vaikka kukaan kurs

silaisista ei ole vielä kovin pitkällä kapelli

mestariopinnoissaan, eikä näin ollen hal

litse johtamistekniikkaa suvereenisti. 

Kaikki osanottajat ovat kuitenkin muusik

koina ammattilaisia, ja toisaalta meillä on 

käytössä opiston sinfoniaorkesteri, jonka 

soittajat ovat hekin lähes ammattilaista

soa. Vaikka itse johtamisen tekniikkaa ei 

kenelläkään olisi vielä paljon, pystymme 

silti tekemään suuria orkesteriteoksia" 

kertoo Kaija Harjanne kurssin ohjelmisto

politiikasta. Toki kurssin alkuvaiheessa 

perehdyttiin myös lyöntikaavoihin ja or

kesterin johtamisen perustekniikkaan 

huolellisesti. 

Kurssien ohjelmisto onkin kattanut 

tärkeitä orkesteriteoksia ja antaa hyvän 
läpileikkauksen erilaisista johtamisteknii

koista. Mukana on aina ollut joitain klas-

sisen tyylin teoksia, Mozartin ja Haydnin 

sinfonioita ja konserttoja sekä joitain 

teoksia, jotka sisältävät hankalia tahtilaje

ja, esim. Stravinskya tai Shostakovitsia. 
Edellinen kurssi huipentui konserttiin, 

jossa kapellimestarikandidaatit pääsivät 

johtamaan mm. osia Tshaikovskin 4. sin

foniasta ja Rachmaninovin 2. pianokon

sertosta. "Olemme katsoneet, että mukana 

on hyvä olla myös joku solistiteos. Meillä 

on talossa esim. pitkälle ehtineitä pianon

soiton opiskelijoita, jotka puolestaan ovat 

päässeet hyötymään kurssista siten, että 

ovat päässeet kokeilemaan omia taitojaan 
orkesterin eteen" jatkaa Harjanne. 

Osanotto kursseille on ollut aina run

sasta. Koskaan ei kursseja ole tarvinnut 

perua osanottajapulan vuoksi, sanoo reh

tori Veijola. Huomionarvoista on kaiken 

kaikkiaan ollut pianistien vilkas osanotto 

kapellimestarikursseille. Tälläkin kertaa 

puolet neljästätoista kurssille osallistu

neesta opettajasta oli nimenomaan pianis

teja. Mitä pianisti lähtee kapellimestari

kurssilta hakemaan? Onko Espoon mu

siikkiopiston pianonsoiton opettajilla haa

veena seurata sellaisten pianisti-maestro

jen kuin Daniel Barenboim, Vladimir 
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Ashkenazy, Ralf Gotho
ni ja Olli Mustonen ja
lanjälkiä, vai ovatko ta
voitteet kenties jossain 
ihan muualla kuin suu
rilla konserttilavoilla? 
Millä tavoin kaksi eri 

instrumentti tekniikkaa, 
kaksi tapaa lähestyä 
musiikin tulkintaa ja 

opettamista kohtaavat ja 
mitä annettavaa niillä 

voi toisilleen olla? Mm. 
näihin kysymyksiin vas
tailivat kurssille osallis

tuneet pianopedagogit. 
Keskusteleluun osallis-

tuivat pianonsoiton leh
torit Marjo Heiskanen 

''Kuvittelin vuo.Jikawia lca
pellime.Jtariutta jonkinlai

.Jek.Ji mwii/cin 'Pantheo

nilc.Ji~ joka on tarkoitettu 

vain diivoik.Ji taipuvauiL!e 

ihmuiL!e. Kun .Jitten en.Jim

mäutä kertaa kur.J.JiLla 

mukana oltuani hu.oma.Jm

kin orkuterin johtamuen 

olevan .Juuri .JO.Jiaalinen 

tapahtuma, inno.Jtuin ai

heuta kova.Jti. " 

kus Lehtinen (ML). 
Kurssilla mukana 

olemiseen löytyi osal
listujilta monia eri syitä 
ja syyt paljastuivat hy
vinkin henkilökohtai
siksi: 

CJ: "Kuvittelin vuosi
kausia kapellimestari
utta jonkinlaiseksi mu
siikin 'Pantheoniksi', 
joka on tarkoitettu 

vain diivoiksi taipuvai
sille ihmisille. Kun sit
ten ensimmäistä kertaa 
kurssilla mukana oltu-

ani huomasinkin or

kesterin johtamisen 
(MH) ja Carlos Juris (CJ), intendentti 

ja pianonsoiton lehtori Kaija Harjanne 
(KH), urkujen ja pianonsoiton opettaja ja 
Espoonlahden seurakunnan kanttori Kati 
Pirttimaa (KP) sekä kurssin vetäjä Mar-

olevan suun sosiaalinen tapahtuma, in

nostuin aiheesta kovasti. Minulla oli myös 
henkilökohtainen tarve tulla mukaan. 
Olen huomannut opettaessani, että toiset 
oppilaat eivät reagoi hyvin puheeseen, 

CarWJ Juri.! johtaa kapabändiä. Lyihztiä Jeuraavat pia
no.:JoL1'.Jti Liina HeLkwja kwwin ope Markw Lehtinen. 
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m 
vaan ainoastaan soitettuun esimerkkiin. 
He ikäänkuin kuuntelevat käsien kautta. 

Oma näyttäminen on tästä syystä ollut 
mukana opettamisessani hyvin vahvasti. 
Aloin miettiä millaista esimerkkiä ja miten 
oppilailleni oikeastaan näytän. Halusin 

myös saada lisää organisoitumista omaan 
liikehdintääni ja orkesterin johtaminen on 

auttanut tässä paljon. " 
MH: "Olen iloinen, että pianistin kiireiltä
ni löysin lopultakin aikaa osallistua tälle 

kurssille. Pianisti ei kasva pienestä pitäen 
seuraamaan kapellimestarin lyöntiä kuten 

esimerkiksi jousisoittajat ja puhaltajat. 
Ensimmäinen korrepetiittorikokemukseni 
osoitti, ettei minulla ollut aavistustakaan 
siitä, miten kapellimestarin kanssa työs
kennellään. Olen myös pitkään miettinyt 

sitä, miksi jonkun kapellimestarin johdol
la on helpompi soittaa kuin jonkun toisen. 
Uskon löytäväni vastauksia oman johta
miskokemukseni kautta. Uskon myös 
vahvasti, että pianistisia yhteissoitto-on

gelmia on mahdollista ratkaista kapelli
mestaritekniikkaan perehtymisen kautta. " 

KP: "Olen aiemmin kuoronjohtoa opis
kellessani todennut, että johtaminen aut
taa kosketinsoittajaa hahmottamaan laa

jempia kokonaisuuksia, jotta työskentely 
ei rajoitu yksinomaan pieniin detaljeihin. 
Tulin hakemaan lisäoppia tällaiseen mu
siikin lähestymistapaan." 

KOKONAISUUS JA ISOMMAN 
SOITTIMEN TUNNE OVAT TÄRKEITÄ 
PIANISTILLEKIN 

Kurssin osanottajat ovat yksimielisiä or
kesterinjohtamiskokemuksen positiivises

ta sosiaalisesta vaikutuksesta pianistin ja 
pianonsoitonopettajan työhön. 

CJ: "Kaikki pianistit kaipaavat ympäril
leen muita muusikoita. Työ on muuten ai
van liian erakkomaista!" 

KP: "Pianistit kaikista muusikoista har-

joittelevat ehkä eniten yksin omissa har
joituskopeissaan. Kamarim usiikkikoke

mukset ja kontakti orkesterityöskentelyyn 
ovat erittäin tervetullutta vaihtelua." 

Markus Lehtiselle on muodostunut oma 
näkemyksensä asiasta pitkän kokemuksen 

kautta. Hän näkee pianistin oppimiskoko
muksen myös jonkin verran ongelmallise
na orkesterityöskentelyn kannalta: "Pia
mstien sosiaalisten oppimistilanteiden 

puutteesta johtuen monilla on se käsitys, 
että 'nyt mennään vaan johtamaan'. Ison 

ryhmän tunne täytyy kuitenkin ensin saa
da mukaan tekemiseen. Ja ison ryhmän 
hengittäminen. Pianistin täytyy todella 
uskaltaa tehdä molemmat edelliset orkes
terin edessä. Toisaalta niiden on hyvä olla 

olemassa myös pianismissa. Kokonaisuus 
ja isomman soittimen tunne ovat olennai
sen tärkeitä. Kysymys ei ole niinkään vo
lyymistä, vaan rakenteista ja väreistä. 

Myös orkesteri soittajistona täytyy kyetä 
ottamaan huomioon." 

PIANISTIN JA KAPELLIMESTARIN 
TAVAT HAHMOTTAA MUSIIKKIA 
OVAT LÄHELLÄ TOISIAAN 

Onko pianistin sitten helppo astua orkes
terin eteen? Millaiset seikat tukevat pia
nistien mahdollisuuksia onnistua muusi
koina myös orkesterin edessä? 

KH: "Piano on soittimena kuin orkesteri. 

Orkesterin kuuntelu maailma on pianistil
le helpompi kuin yksiäänisen soittimen 
soittajille." 

KP: "Pianistit ovat tottuneempia kuunte
lemaan harmonioita." 

CJ: "Ilman muuta ovat! Harva kapelli
mestari kykenee kuitenkaan kuulemaan 
kaikkia ääniä täysin yhtäaikaisesti. Silti 
kapellimestarin on tiedettävä kaikki se, 

mitä partituurista löytyy ja kyettävä kor
jaamaan virheet ja nostamaan esiin tärke-
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ät stemmat. Kapellimestari on vastuussa 
musiikin toteutumisesta." 
MH: "Kapellimestarin tapa kuunnella pe

rustuu mielestäni äärimmäisen nopeaan 
'siksakkiin' äänten välillä, vähän niin kuin 

Bachin moniäänisen satsin kuuntelu. Lop
pujen lopuksi kaikkea ei kuulla yhtä ai

kaa. Linjan löytymiseksi täytyy pomppia 
äänten välillä. Tässä pianistin ja kapelli
mestarin tavat hahmottaa musiikkia ovat 
mielestäni erittäin lähellä toisiaan. " 
CJ: "Kosketinsoittaja kykenee lukemaan 

tekstiä myös pystysuoraan. Tämä musii
kin ajattelutapa on muille soittimille vie
ras . Luonnollisesti se on selvä etu parti
tuurin soitossa." 
KP: "Silti viidentoista äänen yhtäaikainen 

soittaminen sekä transponoivien soitinten 
ymmärtäminen on vaikeaa 

"JOHTAMISESSA YLIMÄÄRÄISET 
KRAMPIT KUULUVAT HETI" 

Kysymys siitä voiko orkesterinjohtamisen 
tekniikasta siirtää jotain pianon soittami
seen ja päinvastoin innostaa kurssilaisia 
vilkkaaseen keskusteluun. Yhtymäkohtia 

löytyy pienen pohdinnan jälkeen enem
män kuin ennalta ehkä saattoi olettaa
kaan. 

CJ: "Pääkysymys on mielestäni se, kuin

ka kroppamme, tunteemme ja ilmeemme 
reagoivat musiikin tekemiseen. Kaikkien 
edellisten pitäisi olla sopusoinnussa kes
kenään. Liikkeet ja niiden seuraukset ovat 
pienestä kiinni. Käytännöllisyys ja musii

kin jalo tavoite ovat tiiviissä yhteistyössä 
keskenään . Koko olemuk
semme vaikuttaa musiikin myös pianistille! "Sitä voi 

kuitenkin oppia." 
ML: "Pianistit ovat pa
rempia partituurin soitta
jia, kuten myös urkurit. 
Tämän on kokemus osoit-

''Kodketin.doittaja ky

kenee Lukemaan telcd-

toteutumiseen. " 
KH: "Olen itse huoman

nut, että johtamisen kautta 
soittamiseeni tulee enem
män vapautta. Sormet toi
mivat paremmin, vaikkei 

olisi ehtinyt paljoa harjoi
tellakaan pianon ääressä. 
Hermoradat aktivoituvat 
aivoissa, pelkästään parti

tuuritekstejä tutkimalla. Us
kon vahvasti siihen, että mitä 

tiä myb°d pydtyduo-

tanut. Pianon ääressä pys
tyn nopeasti lukemaan 
sen, mistä koko orkesteri

tekstissä on kysymys. Se 
on minulle kapellimestari
na suunnattoman tärkeä 

asia. Pystyn myös työs
kentelemään solistien kans-

raan. Tämä mu,Jii/cin 

ajattelutapa on muill.e 

JoittimiLl.e vurad. 

LuonnoLLuuti c1e on 

c1eLvä etu partituurin 
c1oitoc1c1a. ,, 

sa kaksistaan ilman erillistä 
harjoituspianistia, joka puolestaan helpot

taa monista käytännön tilanteista selviyty
misessä." 

CJ: "Pianonsoitto sinänsä on erittäin mo-
nimutkainen tapahtuma: minuutissa saat

taa kulua kaloreita enemmän kuin huippu
urheilijoilla! Kun päästään kauemmaksi 
varsinaisesta soittamisesta ja keskitytään 
musiikin kuuntelemiseen ja tekemiseen, on 
tunne vapauttava. Myös tähän orkesterin

johtaminen antaa mahdollisuuden aivan eri 
tavalla kuin pianon soittaminen." 

pään sisällä tapahtuu, ta
pahtuu myöskin fyysisissä 

toiminnoissamme ja päinvastoin. " 

CJ: "Vaikka tulkittavana oleva musiikki 
olisi täynnä kiihkoa ja intoa, ei se tarkoita, 

että soittaja voi innostua tulkitsemastaan 
niin paljon, että kroppa menee lukkoon. 

Tämä on psykofyysinen tosiasia. On vai
keaa saada monia oppilaita ymmärtä
mään, että tulkinnan kiihkon täytyy tulla 
'vain sisältäpäin'. Orkesterin edessä huo
maan heti, mitä tarvitsee näyttää liikkeillä 

ja mitä ei sekä sen, kuinka omaan liikkee
seeni reagoidaan. Kapellimestari voi saa-
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da jo pienellä liikkeellä paljon aikaan, kun 

taas pianisti joutuu joskus käyttämään 
suuren määrän voimaa tavoittamatta silti 

toivomaansa vaikutusta." 
ML: "Suuret pianistit puhuvat kontaktis
ta luontaiseen käden pai-

noon, jonka tulee toimia kuin 

lenkaan tyytyväinen. Enkä koskaan ehdi 

johtamiskiireiltä enää harjoitella tarpeeksi 
pianonsoittoa. Korva väsyy myös helpom
min, koska kapellimestarina joudun 
kuuntelemaan niin paljon erilaista musiik-

kia. Soittooni on kuitenkin 

tullut orkestraalisuutta ja us

ajatuksen jatkeena. Jos jos
sain, niin juuri orkesterin 
johtamisessa ylimääräiset 
'krampit' kuuluvat heti!" 
MH: "Keskivartalon kontak-

"Orkuterin eOe.JJä 

huomaan het~ 

koa siihen, että ilman suurta 

rubatoa tai ns. pianistista va
pautta musiikin rakenne voi 

myös kantaa. Soittaminen ei 
tarvitse ylitulkintaa eikä lii
allista 'taitei lua'. Rakenteen 

tiukkuus säilyy paremmin 

ti on mielestäni tärkeä riippu

matta siitä istuuko vai seisoo
ko. Johtamisen tekniikassa ei 

kuinka omaan 

Lii/ckee.;eeni reagoi-
') J1 
oaan. 

kuitenkaan ole niin paljon 
tuttua, johon turvata, kuin oman so1tt1-
men tekniikassa, joten johtaessaan on 
helppo tuntea itsensä todella 'vapaaksi'." 
ML: "Orkesteria täytyy jaksaa kannatella 

eri intensiteetillä kuin oman soittimen 
sointia, jotta 'se pysyisi hereillä'. Orkeste

ria johtamalla pianisti voi oppia myös pal
jon uutta musiikin hengittämisen tavois-
ta." 

KH: "Klassisen tyylin artikulaatioista on 

mahdollista oppia paljon perehtymällä 
esim. ajan orkesteriteosten jousituksiin. 

On hyvä pitää mielessä, että useat artiku
laatiotavat tulevat pianonsoittoon nimen
omaan orkesteritekstuureista." 
CJ: "Joskus pianotekstin kaarituksista 
on vaikea ymmärtää yhtään mitään, jollei 

ole tutustunut esim. veto- ja työntöjousi
tusten eroavuuksiin. Kaaritukset saatta
vat vaikuttaa jopa 'vääriltä', jos ei tunne 
niiden taustoja." 

Markus Lehtinen on vuosien saatossa 
huomannut johtamisen tuoneen omaan 
soittoonsa uusien näkökulmien lisäksi 
myös varsin negatiivisia sävyjä. "Inhoan 
omaa soittamistani (virnistää), koska 

omaa tekemistään alkaa kommentoida 
enemmän johtamisen takia. Sitä alkaa 
katsoa, mitä sormet tekevät, eikä ole ol-

orkestraalisen ajattelun 
kautta." 

SOITTAMISEN UUDET SÄVYT 

Yksimielisyys vallitsee kapellimestari

kurssilaisten keskuudessa myös siitä, että 

orkesterinjohtamiskokemukset vaikutta

vat suoranaisesti omaan musiikin tulkin

taan, ymmärtämiseen, osaamiseen ja nii

den edelleen opettamiseen. Pianopedago

git kertovat löytäneensä monia uusia kei

noja lähestyä opettamisen ongelmia ja 
myös kokeneensa musiikkia aivan uusilla 

tavoilla y hdessä oppilaidensa kanssa. 

Sekä opettajien että oppilaiden musiikin 
kuuntelemisen ja hahmottamisen tavat 

ovat samalla avartuneet. 

KH: "Opettaessa huomaan tekeväni asioi

ta eri tavoin kuin ennen. Tulen ajatelleek

si ' isompia juttuja', kenties orkestraali

semmin. Johtaminen on herättänyt run

saasti uudenlaisia ideoita." 

KP: "Laitan usein oppilaita orkestroi

maan pianotekstejä mielessään ja ajatte le

maan omaa tekstiään muiden soitinten 

kautta. Olen huomannut, että soittami

seen tulee mukaan selvästi uusia sävyjä 
tätä kautta." 

MH: "On suuri ero siinä pyytääkö oppi

lasta soittamaan 'kuin bassojen ja sellojen 
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pizzicatot' vai 'kuin fagotin 
lyhyet äänet'." 
CJ: "Kehotan oppilaita eh

dottomasti kuuntelemaan 
myös paljon orkesterimusiik
kia. Pikkuhiljaa mielessä or
kestrointi a lkaa toimia oppi

lailla upeana ärsykkeenä, 
vaikka se alussa tuntuisikin 
vaikealta ja vieraalta." 

"On ollut ihanaa 

ja terCJeelli.:Jtä tuo

da oman kokeneen 

muu.1ikon rinnalle 

pelkkää plussaa itselle. Tässä 
voi vain voittaa! Tunnelma 
näillä kursseilla on ollut aina 

sellainen, että hyväntahtoi
sesti nauretaan itselle ja toi
sille." 

KH: "Esim. Mozartin so-

'untuCJikko: joka 

CJacJta opettelee 

ja ihmettelee 

kaikkea. " 

CJ: "Ennen kaikkea täytyy 
osata nauraa itselle. Tämä on 

virkistävää vaihtelua ja tap
paa arkirutiinia." 
MH: "Tämä on ollut terveel -

naatteja soittaessa kannattaa 

värejä mielestäni etsiä ni-

menomaan sinfonioita ja konserttoja 
kuunnellen." 

CJ: "Meillä Espoon musiikkiopistossa on 
onneksi paljon orkestereita ja kamarimu

siikki ryhmiä. Oppilaalle voi aina sanoa, 
että mennään nyt yhdessä kuuntelemaan. 
Se on suuri etu." 
KP: "Jotkut pitävät pyhäinhäväistyksenä 
sitä, että johtaa vieressä, kun oppilas soit
taa, mutta minusta se on yksinomaan po

sitiivinen asia. Olen aina tykännyt tästä 
opettamisen tavasta." 
MH: "Laulu, tanssi, kaikki liikehdintä 
tms. asiat, jotka edistävät pianonsoiton 

oppimista, ovat suotavia." 
KAIKKI (yhteen ääneen): "Kaikki keinot 

sallitaan, jos niiden kautta päästään toi
vottuun lopputulokseen!" 

YHDESSÄ NAURAESSA NÖYRTYY 

Kurssilaiset vaikuttavat silminnähden in

nostuneilta yhteisestä retkestään soitti
mista suurimman, sinfoniaorkesterin, ää

relle. Omien kollegojensa kanssa opiske
lua he kommentoivat seuraavasti: 

KH: "Se on hauskaa ja antoisaa. Toisil

taan voi oppia hirveän paljon. Samalla tu
tustuu myös ihmisiin paremmin. Ihmisistä 
näkee yhtä sun toista orkesterin johtami
sen kautta. Tässä ei ole paineita. Ei tarvit

se osata mitään. Kaikki, johon pystyy, on 

lä tavalla nöyräksi tekevä ko
kemus. On ymmärtänyt, että 

vaikka olisi kuinka hyvä muusikko oman 
soittimensa ääressä, ei silti viikon kurssi
kokemuksella pysty johtamaan esim. vai
keita tahti lajeja. On ollut ihanaa ja ter

veellistä tuoda oman kokeneen muusikon 

rinnalle 'untuvikko', joka vasta opettelee 
ja ihmettelee kaikkea." 

Ja nauramaan kaikki kurssilaiset var

masti pääsevätkin . Viimeistään kurssin 
huipentuessa yhteiseen illanviettoon. Vii

nilasillisen ja hyvän ruoan ääressä kurs
silaiset sitten ruotivat yhdessä oppimaan
sa ja tutkivat videonauhoilta omaa ja kol

legoidensa edistymistä kapellimestaritai
teen saralla. Kenellekään tuskin tulee 
mieleen ajatella itseään tai kollegaansa 
minkäänlaisen diivan rooliin, kun kaikki 
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joutuvat yhteistuumin astumaan aimo 

harppauksen kohti omaa sisintään ja 

suhtautumistaan musiikin tulkintaan ja 

esittämiseen. Matka kohti suurempaa 

sointia voi alkaa vasta tällaisen nöyrty

misen kautta. 

Maaret Ollila 

Kirjoittaja on pianisti ja musiikkitieteilijä, joka on suorittanut Bachelor of Music -tutkinnon New Yorkin 
Manhattan School of Music -musiikkikorkeakoulussa ja filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopis
tossa. Hän on opettanut pianonsoittoa mm. Espoon musiikkiopistossa ja toimii tällä hetkellä Raudas
kylän musiikkiviikkojen taiteellisena johtajana sekä toimittaa Pientä Pianolehteä. 
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Klassisen musiikin erikoisliike 
FUGA 

Helsingin keskustassa F-musiikkitalossa, katutasossa aivan Kaisaniemen 
metroaseman kohdalla osoitteessa Kaisaniemenkatu 7. 

Toimitamme klassisen musiikin CD:itä kaikkialle 
Suomeen suositun postimyyntimme välityksellä. 

Soita 09 - 700 18251 ja saat heti tietää löytyykö etsimäsi CD valikoimistamme. 
Voimme postittaa CD:n samana tai viimeistään seuraavana päivänä. 

Tervetuloa myymäläämme kokemaan mitä on 
vanhan ajan kunnon asiantunteva palvelu. 

Avoinna Ma-Pe 10:00-18:30, La 10:00-16:00 

Fuga Oy 
Kaisaniemen katu 7, 00100 Helsinki 

Puh. 09 - 700 18251, Fax. 09 - 700 18252 
E-mail: fuga@fuga.fi - FugaWebShop: www.fuga.fi 
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