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Pääkirjoitus

PEKKA EVIJÄRVI

Oli kevät. Tarkalleen se päivä oli toukokuun
21., kun Journalin toimituskunta istui Stockmannin ravintolassa, söi omaan laskuun pizzaa
ja teki päätöksiä seuraavan lehden sisällöstä.
Niin kuin aikaisemminkin suunnittelimme sisällysluetteloa hallituksen esittämien ideoiden
pohjalta, ja tällä kertaa meidän teemamme oli
”yhteistyökumppanit”. Hallitus oli esittänyt tätä
aihetta, koska JaSeSoi ry tekee yhteistyötä monien tahojen kanssa. Verkottuminen on tärkeää
yritysmaailmassa, ja sitä se on myös yhdistysmaailmassa. Vaan eipä tullut lehteä tästä aiheesta. Päädyimme tekemään jotain ihan muuta.
Yksi lehden tehtävistähän on kertoa jäsenille
yhdistyksen toiminnasta, ja huomasimme, että
sisällysluettelo täyttyy jo pelkästään koulutustapahtumiemme raportoinnista.
Suurimman painoarvon annoimme Keith Terrylle, joka vieraili Oriveden Opistolla. Yhteensä
kolme artikkelia, kolmesta näkökulmasta. Se on
aika paljon, mutta sen verran merkittäväksi laskimme hänen vaikutuksensa Orff-pedagogiikalle, vaikka hän ei varsinaisesti mikään Orff-kouluttaja olekaan. Tarvittavaa lisätietoa saimme
Anne Nykäseltä, joka on tutkinut lopputyössään
kehorytmiikkaa ja tietenkin siten myös Keith
Terrya. Kiitokset Annelle! Edellisessä numerossa aloitimme tarinoiden kertomisen kuvien muodossa ja tätä perinnettä haluamme jatkaa, sillä
onhan kuvaaminen kuulunut aina JaSeSoi ry:n
toimintaan. Nyt saatte ihastella kuvia Orff-Tasokursseilta. Kansainvälistä väriä tuo Rossanam
Cota, joka kirjoitti Maailmankylästä. Hänen artikkelinsa on julkaistu myös AOSA:n (The American Orff-Schulwerk Association) julkaisussa,
eli tällä tavoin Maailmankylä saa tarvitsemaansa
mainosarvoa myös Yhdysvalloissa asti. Syksyllä
juhlimme 15-vuotiasta JaSeSoi ry:tä. Tilaisuus
järjestettiin Syysseminaarin yhteydessä ja siellä
todella otsikon mukaisesti ”koettiin iloa, valoa
ja suuria tunteita”.
Aikamoinen vuosi. Näiden lisäksi jo maaliskuussa Rytmiseminaari myytiin loppuun, mutta

siitä ei tarvinnut enää kirjoittaa tässä numerossa.
Viime keväänä JaSeSoilaisia vieraili Ghanassa. Olin itsekin tällä matkalla mukana. Tapasimme siellä professori Komla Amoakun,
joka luennoi meille afrikkalaisesta kulttuurista
ja musiikista. Harri Sandborg sai mini-discille
tuon mainion luennon talteen ja kirjoitti Amoakun ajatuksia artikkeliksi ”Juuret ja siivet”.
Kiitokset Harrille!
Lähikuvaan saimme Jukka Siukosen. Nyt oli
korkea aika haastatella Jukkaa, sillä hänen merkityksensä JaSeSoi ry:n toiminnalle on hyvin
suuri. Jukka on tarinankertoja, jolla on paljon
tietoa MUSISOI ry:n ja JaSeSoi ry:n historiasta.
Antoisia lukuhetkiä!

Pekka Evijärvi
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Puheenjohtajan kynästä

Mustekalarenkaita ja
salaatinlehtiä

HARRI SANDBORG

osallistujia oli yli kuusikymmentä. Loppukesän Maailmankylässä Valkealassa musiikillisen
annin lisäksi mm. kirkkovenesoutelusta nautti
parikymmentä kansainvälistä ja kotimaista vierasta. Syysseminaarin osallistujien määrä oli satakunta. Syysseminaarin ohjelmassa 15 vuoden
aikaiset muistelot kertoivat koskettavalla tavalla
yhteisöllisyyden ja hyväksynnän kokemuksista.
Lukuja enemmän on kuitenkin ilahduttanut
kursseilla koettu innostus ja se, että uusia kasvoja on tullut mukaan kymmenittäin. Tämä asettaa
meidät yhdistyksen hallituksessa suureen vastuuseen. Teemme parhaamme, jotta JaSeSoi-henki
voisi iloisena ja antoisana välittyä myös
muuten kuin kurssien
kautta erilaisen yhdessäolon kautta.
Vuoden 2009 suunnittelussa ollaan hyvällä mallilla, ajoitukset
ja paikat ovat selvillä,
ja myös valtaosa kouluttajista.
Olemme
myös kiitollisia kaikille niille lukuisille
henkilöille, jotka ovat
kuluneena
vuonna
auttaneet meitä hallituksen ulkopuolisina.
Tässä yhteydessä haluankin näistä kiittää
Orff-kurssin järjestelyistä Soilia, Markkua
ja Esaa sekä Annea,
Maailmankylän asioihin antaumuksella Harri Sandborg
paneutumisesta Jounia ja Harria. JaSeSoi-tuotteiden hallinnoinnista
on vastannut Heli. Olette tehneet arvokasta työtä. Kiitos! Edellä mainittujen lisäksi on paljon
ihmisiä, jotka ovat muutoin auttaneet meitä erilaisissa käytännön asioissa. Kiitos myös teille.
Luontoaiheisista kotihuomioista todettakoon
lopuksi, että emme tänä kesänä saaneet lampaita, mutta hevonen ja poni jauhoivat pienen peltomme syysheinät. Ratsastus on hauska harrastus. Suosittelen.

Luonnonsuojelun yksi avainsanoista on
monimuotoisuus, liikunnassa kehotetaan monipuolisuuteen ja suuhunsakin olisi hyvä laittaa
muutakin kuin sinänsä suotavaa salaattia.
Luonnossa ovat hyvinvoivan ja rikkaan luonnonympäristön kannalta tärkeitä niin pienet
hajottajat, ötökät ja itiöt kuin karhut ja kuikat.
Kun katsoo maalin tehneen jalkapalloilijan seisovilta jaloilta taaksepäin tekemää volttia, tietää
että harjoitteluun on kuulunut muutakin kuin oikean jalan maalilaukauksia. Äiteinä ja isinä me,
vastaväitteistä huolimatta, istutamme lastemme
lautaselle hedelmät ja vihannekset ja tiedämme
kyllä miksi.
Taide- ja musiikkikasvatuksen puolella me
JaSeSoissa toteutamme samaa. Raasteet ja salaatinlehdet ovat samalla lautasella kanafileiden
ja marinoitujen mustekalarenkaiden kanssa. Musiikkikasvatuksen tapas-lautanen on katettu – ja
on ollut katettuna jo vuodesta 1985!
Siinä missä urheilija kehittyäkseen tarvitsee
monipuolista harjoittelua, siinä ihmisenä kasvamisessa ehdoton edellytys on virikkeiden ja
katsantokannan monipuolisuus. JaSeSoin kursseilla on mahdollisuus rikastuttaa kokemusmaailmaansa liikunnalla, soittamalla, laulamalla,
ilmaisulla, loruilulla sekä välillä myös kuvataiteen keinoin. Sen lisäksi ilo sekä sosiaalinen
elementti tekevät kokemisen mitä suurimmassa
määrin monimuotoiseksi. Ihmisessä olevat taimet ja idut saavat ravintoa kasvaakseen.
Musiikki on visuaalista, matemaattista ja liikunnallista, siinä käytetään kieltä sekä toimitaan
sosiaalisesti ja kehitytään ihmisenä. Se on monipuolista.
Monipuolisen musiikkikasvatuksen sanomamme on vuonna 2008 saavuttanut ilahduttavan monet. Rytmiseminaarissa ja kesäkuun
Orff-kursseilla osallistujia oli yhteensä noin
satakolmekymmentä. Sen lisäksi olimme järjestämässä länsimaisen kehorytmiikan kehittäjän
Keith Terryn kurssia Orff-kurssin aluksi kesäkuussa Oriveden Opistolla. Tälläkin kurssilla
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Lähikuvassa Jukka Siukonen
PEKKA EVIJÄRVI

Lähikuvassa-sarjassa haastatellaan Jukka Siukosta. Miestä, joka on ollut
MUSISOI ry:n ja JaSeSoi ry:n toiminnassa mukana aivan alusta asti. Hän
on hoitanut yhdistyksemme raha-asioita ja suhteita ulkomaille. Ja hän osaa
soittaa ukulelea.

Ammattimaista taloudenhoitoa

dästä kantautuu korviimme meille molemmille
tuttu laulu The Earth Is My Mother. Kassandrakuoron laulajat siellä harjoittelevat laulun koreografiaa. He kertovat, että heidän kuoroaan
johtaa Veera Voima, joka viime kesänä vieraili
Maailmankylän kouluttajana. Hassua, kuinkas
tässä taas näin kävi. Olen huomannut, että aina
kun kaksi JaSeSoilaista kohtaavat toisensa, alkaa tapahtua kaikenlaista kummaa. Jukka tietää

Päätämme tavata ravintola Caisassa. Jukka tietää
heti kertoa, että ravintola on Helsingin ainoa kurdilainen ravintola ja liittyy Helsingin kaupungin
ylläpitämään monikulttuurikeskus Caisaan, jonka johtajaksi ensimmäistä kertaa on valittu maahanmuuttaja, tunisialaissyntyinen Ahmed Akar.
Välittömästi istuuduttuamme viereisestä pöy6

kertoa vielä, että Kassandra on monikulttuurinen
naiskuoro, jonka perustaja on Ritva Siikala. Jukka tietää myös, että The Earth Is My Mother on
Arizonaan asutettujen, hiekasta ja hiekkakivestä
rakennetuissa kerrostaloissa asuvien hopi-intiaanien laulu, joka kulkeutui Suomeen Soili Perkiön mukana. Tällainen se Jukka on. Hän muistaa
asioita ja haluaa kertoa niitä eteenpäin. Hän on
tarinankertoja.
Aloitan kysymysten esittämisen. Kerron Jukalle, että olen miettinyt ne valmiiksi. Jukka kertoo, että hän miettinyt vastaukset. Tästähän tulee
hauskaa. Ihan sama mitä kysyn, mies puhuu kuitenkin mitä haluaa.
Rusetti vuosimallia 1981

Miten sinusta tuli JaSeSoi ry:n taloudenhoitaja?
- Kaikki alkoi kaikesta. Ensin oli esiorganisaatio
MUSISOI ry. Aina kun pyöritetään rahaa, tarvitaan taloudenhoitaja, joka ymmärtää, kuinka
se kirjataan kirjoihin ja kansiin. Taiteilijat ovat
taiteilijoita ja he eivät välttämättä ymmärrä sen
päälle. Äitini opetti aikoinaan ”Talous tarkka,
vakaa markka”.

Milloin kuulit ensimmäisen kerran Orff-pedagogiikasta?
- Ensimmäinen kosketus tapahtui oppikirjojen
välityksellä. Pukkila-Raution kirjassa oli jotain
mainintoja tästä. Wilho Siukosen, joka on isäni
setä, opettajan oppaassa oli hänen vaimonsa musiikin lehtori Inga Siukosen erittäin hieno kirjoitus Orff-pedagogiikan ensiaskeleista Suomessa.
Wilho Siukonen oli muuten ensimmäisiä musiikista väitellyitä tohtoreita Suomessa.

Oliko sinulla koulutusta tähän tehtävään?
- Olen ekonomikoulutuksen läpikäynyt. Minulla
on muodollinen pätevyys taloudenhoitajan tehtävään. Toimin tällä hetkellä Sanoma-konsernin,
perinteikkään tytäryhtiön WSOY:n alaisuudessa firmassa nimeltään AAC Global Oy, joka on
Skandinavian suurin kielikoulutusalan ja käännöstoiminnan yritys.

”MUSISOI ry on edelleen
teknisesti olemassa.”
MUSISOI ry kesti aikansa. Toiminta päättyi
1992, mutta teknisesti se on edelleen olemassa,
koska sille on tehty vain vapaaehtoinen selvitystilahakemus. On usein virheellisesti väitetty,
että lokakuussa 1991 Sibelius-Akatemian Wegelius-salissa järjestettiin MUSISOI ry:n hautajaiset. Tätä ei kuitenkaan koskaan tapahtunut, sillä
MUSISOI ry jätti tuolloin vain testamenttinsa
eli jälkisäädöksensä. Testamenttitilaisuuden kutsussa oli runo, jonka kirjoittajaa en ole saanut
selville, mutta kaunis se on.

Historian siipien havinaa
Milloin liityit MUSISOI ry:n toimintaan?
- Olin kulkuri. Synnyin Tampereella, asuin Lahdessa, Jyväskylässä ja Oulussa. Opiskelin Turun kauppakorkeakoulussa. Äitini sairastuttua
palasin Ouluun perheyritykseemme, musiikkikauppaan nimeltä Musiikkimies. Tavallaan
paikkaamaan äitiäni. Sieltä valuin 1984 pikitien
alapäähän eli Helsinkiin. 1985 löimme päät yhteen Matti Sarapaltion, Harri Setälän, Raimo
Räisäsen ja Heikki Ruismäen kanssa. 30. joulukuuta 1985 MUSISOI ry:n perustamiskirja
toimitettiin patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Alusta alkaen olin taloudenhoitaja. Siitä alkoi toiminta.

”Jos täältä lähtiess´ sua seppelöi
maineen laakerit tai unho ympäröi.
Siit´ ällös huoli, kunhan ponnistelit vain
totuutta puoltain kanssa parhaimpain.”
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”80-luvulla visioimme
Oriveden opiston nurmikentälle
avaruusaluksen muotoista Orffkoulutuskeskusta.”
Voisiko tuo kaikki olla mahdollista?
- Kaikki on mahdollista. Silloin ne olivat suuria ja kauniita ajatuksia ja sellaiset ajatukset
ovat mahdollisia. Suomalaisen ja kansainvälisen
musiikkikasvatuksen kannalta siinä voisi olla
järkeäkin. Tuo kaikki silloin kuviteltu oli utopiaa, mutta ei hyviä ajatuksia kannata hukata. Voi
kestää vuosia, ennen kuin ne toteutuvat. Kaikki
tämä on kertaalleen mietitty ja se on toteuttamiskelpoinen.

JaSeSoi ry:n taloudellinen tila
Siirrymme Jukan kanssa takaisin todellisuuteen.
Palaamme takaisin ufoaluksesta tähän päivään.
Pyydän Jukkaa selvittämään yhdistyksemme taloudellista tilaa.
- Taloudellinen tila on nyt vakaa. MUSISOI
ry:ssä me luotimme katteettomiin lupauksiin.
Meiltä pyydettiin näyttöjä. Julkisvalta totesi
suoritteemme hyviksi, ja me saimme myönteisiä päätöksiä, mutta budjetteihin ei silloin kirjattu MUSISOI ry:lle musiikkikasvatusmomenttia, emmekä saaneet tukea. JaSeSoi ry:ssä me
olemme rakentaneet talouden uudella tavalla.
Emme ole nojanneet julkisvallan savijalkaiseen
möhköfanttiin, vaan rahoittaneet toimintamme
kurssimaksuilla, jäsenmaksuilla ja omalla toiminnallamme. Se asettaa rajoitteita toiminnalle.
Jäsenet tuovat toimintaan oman henkilökohtaisen panoksensa, ja tämä tuo säästöjä.

Jukka päässään maineen laakerit.
Kuva vuodelta 1973.

Voisiko MUSISOI ry syntyä vielä uudestaan?
- Se olisi ajatuksena kaunis. Se voisi olla mummojen ja pappojen muistojen Orff-kerho.
Pyydän Jukkaa luomaan utopiaa. Kerron hänelle,
että elämme vuotta 2015. JaSeSoi ry on palkannut osa-aikaisen toiminnanjohtajan, yhdistyksen
liikevaihto on kasvanut satoja prosentteja ja uutta, viittä kouluttajaa työllistävää Orff-Schulwerkopistoa ollaan perustamassa. Mitä ihmettä on
tapahtunut?
- Ollaan hypätty menneisyyteen, jolloin MUSISOI ry aloitti yhteistyön Oriveden opiston kanssa. Me jatkoimme 60-luvulla alkanutta Orffkurssien perinnettä. 80-luvulla silloisen rehtorin
kanssa visioimme opiston pihalle, nurmikentälle
avaruusaluksen muotoista Orff-koulutuskeskusta, jossa olisi kattoikkunoilla valaistu ja peileillä
varustettu tanssisali, kaikenkattava soitinvarasto
ja koulutusluokkia.

”JaSeSoi ry:ssä olemme
rahoittaneet toimintamme
kurssimaksuilla, jäsenmaksuilla
ja omalla toiminnallamme.
Emme ole nojanneet
julkisvallan savijalkaiseen
möhköfanttiin.”
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tustui kansainväliseen kurssitoimintaan. KeskiEuroopasta saatujen mallien pohjalta MUSISOI
ry ja Jukka olivat herättämässä ajatusta kotimaisen kurssitoiminnan aloittamisesta. Määritellessään ensimmäisiä kurssilaisia hän kertoo kaiken
alkaneen ”vekkihameiden värinässä ja sekotepaitojen sihinässä”.
- Ensimmäisen Rytmiseminaarin järjestimme
vuonna 1986. Käytännön toteutukseen hain ja
sain kuuntelemalla toisten ideoita ja kokemuksia, sekä kurssiesitteitä lukemalla. Siihen asti
Suomessa kursseja mainostettiin melko tylsällä
tavalla. Itse hain jotain mahtipontista, jotain sellaista, joka taatusti näkyy. Keksin nimeksi ”Ensimmäinen valtakunnallinen rytmi- ja liikuntaseminaari”. Tämä kielellinen vitsi naurattaa minua
vieläkin.

Kannattaisiko avustuksia uudestaan hakea?
- JaSeSoi ry:n vuotuinen liikevaihto edustaa
palkansaajan puolitoistakertaista vuosiansiota.
Olemme isoilla summilla liikkeellä ja teemme
oikeita asioita. Vuosi sitten verottaja heräsi huomaamaan yhdistysmaailman ongelmia, koska
eräät yhdistykset toimivat väärän talouden kulisseina. Tämä johti siihen, että nyt yhdistyksiä
tarkkaillaan tiukemmin kuin pieniä yrityksiä.
Ihannetilanne olisi se, että meillä joskus olisi
vähintään osa-aikainen toiminnanjohtaja, joka
pystyisi panostamaan julkisen tuen ja rahoituksen hakemiseen. JaSeSoi ry ei avustuksia ole
saanut, mutta ei meitä ole myöskään johdettu
ylhäältä käsin, ei instituutioista, ei hallituksista,
ei mistään. Jäsenemme ovat työllään antaneet
yhdistyksellemme henkilökohtaisia lahjoituksia,
joka on tietenkin hieno asia, mutta tästä ei saa
kehittyä oletusarvo.
Kiteytän äskeisiä vastauksia.Totean, että taloudellinen tilanne on vakaa, johon Jukka yllättäen kommentoi, ettei tämä pidäkään paikkaansa.
- Kun pyörimme omatoimisesti vuosittain
kertyy vain pikkuhippuja, mutta se ei ole paljon
rahaa. Asemamme on kuitenkin positiivinen.
Näillä pienillä tuloilla olemme päättäneet hankkia koulutuskäyttöön soittimia, ja tämä projekti
voi kestää kolmesta viiteen vuoteen. Olemme
”isse issessäin” toimeentulevia ja tämä on harvinaista järjestöelämässä. Uskon, että toimintamme on ollut tervettä ja se on ruokkinut muita. Me
olemme olleet musiikkikasvatuksen Ahtisaaria.
Herran jestas, MUSISOI ry:llä ja JaSeSoi ry:llä
on yhteensä neljännesvuosisata suomalaisen
musiikkikasvatuksen historiaa.

Kansainvälisesti
Taloudellisten asioiden lisäksi Jukan tehtäviin JaSeSoi ry:ssä kuuluu myös kansainvälinen toiminta.
Onhan hän kielimiehiä.
- Minulle kielet eivät koskaan ole tuottaneet
hirveitä ongelmia. Jos haluaa ymmärtää toisia,
pitää osata kuunnella, ja jos haluaa tulla ymmärretyksi, pitää olla asiaa. Sitä kutsutaan dialogiksi.
Jukalla kansainvälisyys on ollut mukana aivan MUSISOI ry:n ajoista asti. Työnantajansa,
musiikkikauppa MS-Audiotronin kautta hän tu-

Jean Wilmouth ja Jukka ensimmäisessä
valtakunnallisessa rytmi- ja liikuntaseminaarissa
vuonna 1986.
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Jukalla on ollut hyvät suhteen Yhdysvaltoihin. Vuonna
2007 hän puhui AOSA:n (The American Orff-Schulwerk
Association) konferenssissa.

”Olen tavannut Forrest Gumpin
– itsessäni.”
Kansainvälisen toiminnan kautta Jukka on tutustunut lukuisiin ihmisiin. Kun yritän udella keitä
kaikkia hän on tavannut, Jukka heittää valmiiksi
mietityn vastauksen.
- Olen tavannut Forrest Gumpin - itsessäni.
Löydän itseni myös Shusako Endon romaanista
Verraton hölmö. Molemmissa maailmoissa minä
olen kotonani. Olen sattunut olemaan oikeaan
aikaan oikeassa paikassa, eikä minulla ole ollut
tapahtumiin mitään vaikutusta. Olen ollut hienon hotellin vessassa pesemässä käsiäni, kun
peiliin kuvastuu tutun näköinen mies, Tom Jones. Tähän meidän yhteiseen viitekehykseen
nojaten voisin mainita, että olen tavannut myös
Liselotte Orffin, hänet kylläkin USA:ssa. Yllättävää monille on kuitenkin se, etten koskaan ole
käynyt Salzburgissa. 1980-luvulla tavoitteenani
oli luoda suhteita sinne tänne, enkä tiennyt mitään kansainvälisestä marssijärjestyksestä, ja
niinpä ensi alkuun minulla oli paremmat suhteen
Yhdysvaltoihin. Sieltä saatuja elämyksiä halusin
tuoda myös tänne. Soittaessani 1987 hiiriääntä
Konnie Saliban huikaisevassa kansainvälisessä
musiikkieläintarhassa Wienissä koin jotain suurta. Konnien kaltaisia kouluttajia olen halunnut
kutsua, kouluttajia, jotka sopivat suomalaisille.
Ideat syntyvät kouluttajien sessioista ja heidän
kanssaan käydyistä keskusteluista. Nykyisin
kouluttajien valinta tapahtuu hallituksessa demokraattisemmin, silloin teimme päätöksiä yhdessä Setälän Haasen kanssa.

Tunnetaanko JaSeSoi ry maailmalla?
- Lipunkantajan tehtävästä maailmalla olen hyvin ylpeä. Täällä Suomessa ja omassa elämässäni olen joskus mokannut, mutta suomalaisen
musiikkikasvatuksen, MUSISOI ry:n ja JaSeSoi
ry:n kansainvälisenä airueena mielestäni onnistunut. 1980- ja 1990-lukujen taitteessa sain
olla mukana viemässä meidän intoa ja paloa,
Orff-Sculwerkia Neuvosto-Eestiin ja olin perustamassa Ruotsiin Orff-yhdistystä FOSiTS.
Talousasioiden hoitaminen, lippu-lappu-orkesterin solistina soittaminen leipäännyttää, mutta
kansainväliset asiat eivät koskaan ole rankkaa.
Jos puhun korokkeelta 3000 kuulijalle, ei minua
pelota, jos minulla on viestiä ja sanomaa.

”Sain olla mukana viemässä
Orff-Schulwerkia NeuvostoEestiin ja Ruotsiin.”.
Jukan jyrisevää ääntä on tarvittu Saksassa asti.
Hän oli ei-kaupallisen koulutusorganisaation
IGMF:n hallituksen (1987-1996) ja puheenjohtajakollegion (1996-99) jäsen. Tämän yhdistyksen takana olevat suuret soitintehtaat Sonor,
Sabian ja varsinkin Hohner halusivat antaa
taloudellista tukea koulutustapahtumia var10

Soitinkeräilijä ja ukulelensoittaja

ten, mutta samalla tämä olisi merkinnyt, että
yhdistyksestä olisi tullut markkinointiyksikkö.
- Olin tuolloin vahvasti sitä mieltä, että IGMF:n
pitää pysyä alkuperäisessä tarkoituksessaan,
jossa se onneksi myös pysyi. Saimme luoduksi
yhteistyötä uusien firmojen kanssa mm. Studio
49:n kanssa, koska halusimme jatkaa yhteistyötä soitintehtaiden kanssa. Tuolloin tutustuin
Bernd Becker-Ehmckiin, jonka isä Klaus suunnitteli Carl Orffin ideoiden pohjalta ensimmäiset
modernit laattasoittimet. 1998 IGMF pohti taas
tulevaisuuttaan haluten muuttua kansainvälisestä kansalliseksi. Mielestäni toiminnan olisi jatkuttava ennallaan, mutta toisin kävi. Pomppasin
kokouksessa ylös ja kysyin: ”Wo ist die Kraft?”.
En nähnyt enää mitään syytä jatkaa toimintaani
pelkästään saksalaiseksi muuttuneessa yhdistyksessä.

Onko elämäsi pelkkää JaSeSoita?
- Minun pitäisi vaihtaa pienempään asuntoon,
mutta en tiedä minne kaikki soittimeni silloin
saisin mahtumaan. Minulla on yksi huone täynnä kaikenlaisia ostettuja, saatuja ja itse tehtyjä
soittimia. Ihmettelin jo pikkupoikana isääni,
joka keräili soittimia, ja nyt olen löytänyt tämän
saman ominaisuuden itsessäni. Minä rakastan
hyviä, kauniita, oikeita soittimia, joilla jokaisella
on oma tarinansa. Jokainen pikkupoika rakastaa
”sulkahattuinkkareita”, mutta on muistettava,
että tuollaisia inkkareita seikkailee vain sarjakuvissa. Itse haluan tutustua ja nöyrtyä intiaanien
kulttuuriin ja historiaan lähemmin, ehkä edes
pintaa raapaisten. Se on kunnioitusta heitä kohtaan. Minulla on pähkinäpuinen intiaani-huilu,
kilpikonnan kilvestä, puhvelinnahkasta, kojootin
karvasta tehty ravistin, rattle ja dakota- (nakota-,
lakota-) intiaanien parantava medicine-drum.

Mistä olet saanut nimen Papa-Jukka?
- Olen saanut tuon nimen ghanalaisilta ystäviltäni. Luulin ensin sitä ikään kuuluvaksi, mutta sain
kuulla, että se liittyykin arvostukseen. Ilmeisesti omalla toiminnallani olin pystynyt antamaan
näille ystävilleni jotain sellaista, jonka myötä he
antoivat minulle lisänimen Papa. Afrikkalaisessa
kulttuurissa perinne siirtyy ja tallentuu verbaalisena, ja uskomatonta on se, että Papa-Jukka on
nyt ruvennut seikkailemaan heidän tarinoissaan.
Ajatus on niin kaunis, että minä myhäilen.

Ja sitten on ukulele?
- Niitä minulla on viisi. Ihminen saa harrastaa,
mitä harrastaa. Vuonna 2004 kävin Jouni Kettusen kanssa Havaijilla ja silloin ostimme ensimmäiset matkamuisto-ukulelet. Myöhemmin
saimme vielä hienot ukulelet lahjaksi, saatekirjeessä luki ”Soittakaa hyvin”. Matkallamme
meille tarjoutui mahdollisuus osallistua havaijilaiseen kahunaan eli pyhään rituaaliin. Siitä asti
olen soittanut. Vähän tätä ennen olin joutunut
onnettomuuteen, jossa käteni vaurioitui tosi pahoin, enkä enää pystynyt soittamaan kitaraa. Kirurgit tekivät minulle viisi sormea, ukulelessa on
neljä kieltä ja minä osaan kolme sointua.

”Papa-Jukka seikkailee
ghanalaisissa tarinoissa.”

”Kirurgit tekivät minulle viisi
sormea, ukulelessa on neljä
kieltä ja minä osaan kolme
sointua.”
Tämän lisäksi Jukan elämän täyttää kirjallisuus,
runous ja musiikki. Mukavia harrastuksia on riittänyt, mutta vastoinkäymisiäkin on tullut matkalla
vastaan.
- Täydellisyyteen pyrkimiseni kulminoitui
noin viisi vuotta sitten siihen, että minä romahdin. Silloin diagnoosi oli ”keskivaikea masen-

Jukka on saanut Pekasta yliotteen. Syysseminaarissa
käytyä painiottelua säesti pianolla Inkeri SimolaIsaksson. Liikkeen ja musiikin riemua.
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JaSeSoi ry:n
soitinprojekti
PEKKA EVIJÄRVI

Jukka Siukosen haastattelu on
purkissa. Olen pakkaamassa
tavaroitani jo laukkuun, kun
muistan, että minunhan pitää
tiedustella Jukalta vielä soittimien
hankinnasta. Olen itsekin ollut
projektissa mukana, mutta Jukalla
on siitä viimeisin tieto.

Tämä liuhuletti vuodelta 1974 on Jukka Siukonen.

nus”, joka edelleen jatkuu. Pikkuhiljaa olen oppinut tunnustamaan sen, että en pääse koskaan
siitä pois, mutta kyllä sen kanssa tulee toimeen.
Se on sitä, kun sieluun sattuu. JaSeSoi ry:n toimintasuunnitelmassa sanotaan hienosti ”työssä
jaksaminen”, johon haluan sanoa, että ihminen
jaksaa, jos hän pystyy tunnustamaan omat rajansa ja kykynsä.

Kerrotko hiukan taustaa projektille?
- Aluksi JaSeSoi ry:llä ei ollut mitään, vaan soittimia roudattiin sieltä täältä. Senhän tietää, ettei
tavara matkalla parane. Vuonna 2000 JaSeSoi
ry järjesti Orivedellä kansainvälisen Orff-Schulwerk Symbosiumin, johon Studio 49 toimitti soittimet Saksasta. Herra Becker-Ehmck oli
henkilökohtaisesti paikalla. Juhlan jälkeen soittimet lähetettiin takaisin Saksaan, mutta kesällä
Tasokursseja varten tarvittiin taas soittimia ja
niinpä uudelleen otimme yhteyttä Carl Orff-säätiöön Itävaltaan. Sieltä tuli setti soittimia, ja kun
kysyimme minne ne palautetaan, saimme Dr.
Hermann Regneriltä vastauksen, jonka mukaan
soittimet saivat jäädä Suomeen. Tätä soittimistoa me hallinnoimme, muttemme omista niitä.

Jukka on ainut ihminen, joka on ollut JaSeSoi ry:n
hallitustoiminnassa mukana alusta asti. Vähintäänkin hatun noston arvoista on se, että hän on
edelleen mukana. Hän on varsinaisten hallitustehtävien lisäksi jatkuvasti valokuvaten ja kirjoittaen dokumentoinut toimintaamme ja toivoo, että
tämä työ jatkuu edelleen.
- Kirjoittakaa ylös niin kauan kuin muistatte.
Tarinankertojien perinteeseen kuuluu, että tarinat muuttuvat, mutta ne jäävät myös muistiin.
Älkää luottako siihen, että joku toinen muistaa.
Koko ajan tapahtuu hienoja asioita. Viimeksi
viikko sitten juhlimme JaSeSoi ry:n 15-vuotista
taivalta. Tuo juhla muistutti, että myös yhteiset
laulumuistot ovat tärkeitä.

Kuinka soittimet hankitaan?
- Monivuotisen toiminnan ylijäämällä olemme
hankkimassa soittimistoa. Meillä on kansainvä12

Jukalla oli soitinprojekteja jo vuonna 1958.

lisiä yhteyksiä ja koska haluamme niitä hyödyntää nyt, hankimme soittimet suoraan Saksasta,
Studio 49:ltä.

ainakin puoli vuotta, kunnes saamme tuloja jäsenmaksuista ja Rytmiseminaarista. Koko soittimisto ei vielä ensi keväänä ole valmis.

Kuka tämän idean keksi?
- Tiina Kekäläinen oli 7 vuotta puheenjohtajana
ja hänen suurta visiotaan olemme toteuttamassa. Tapasin Tiinan Syysseminaarissa, ja hän oli
hyvin onnellinen siitä, että asia on osaavissa käsissä. Terhi Oksanen, Juuso Kauppinen ja Pekka
Evijärvi laativat soitinlistan, ja minä olen hoitanut ”kosmeettisen ja poliittisen” työn Studio
49:n kanssa. Apua olen saanut Oksasen Terhiltä.

Mitä hyötyä tästä on?
- Oma soittimisto merkitsee sitä, ettei meidän
tarvitse enää lainata keneltäkään. Se on meidän
kurssitoimintamme käytettävissä ja se on meidän käyntikorttimme jäsenille ja kaikille musiikkikasvatuksen toimijoille. Nyt olemme hankkimassa etupäässä laattasoittimia: ksylofoneja ja
metallofoneja täydentämään hallinnoimaamme
Studio 49-soittimistoa.

Missä vaiheessa projekti on?
- Odotamme ns. pro formaa, eli kohta tiedämme, mitä tämä kaikki maksaa. Varoja meillä on
noin 7000 euroa ja hankinnan kokonaishinta tulee ylittämään 6000 euroa. Koko kassaa ei voi
käyttää kerralla, vaan meidän pitää odottaa vielä
13

Syysseminaarissa koettiin iloa, valoa
ja suuria tunteita
HANNE HORTO

” Anna elämän tulla, olet vierailulla.
Jokaisen päivän sä lahjaksi saat.
Anna elämän viedä, kun et kaikkea tiedä.
On hyvä jos jonkun kanssa sen jaat.”

ri saattaisi kokea tänä vuonna yleisöryntäyksen.
Lopulta paikalla olikin 100 yhdistyksen jäsentä.

”Kolmen reippaan naisen
joukko huhki useamman tunnin
lehtien kimpussa, kärsi kylmää,
kosteutta ja kaatosadetta
sekä pelkäsi pimeää takapihaa
varjoineen.”

Näihin koskettaviin Eppu Ainesmaan sanoihin
ja Jari Levyn sävellykseen ”Jos elää” päätettiin
JaSeSoi ry:n Syysseminaari 2008. Syyskokous ja
sen yhteydessä pidettävä koulutus pidettiin tänä
vuonna 4.10 Kiljavan opiston tiloissa ja illanvietto perinteisesti Soili Perkiön studiolla. Syysseminaari oli tänä vuonna iso tapahtuma, jonka
valmistelut aloitettiin hyvissä ajoin keväällä.
Kaikki kurssit kesän loppuun mennessä olivat
vetäneet hyvin osallistujia, joten vatsanpohjassa
oli pientä tutinaa siitä, että myös Syysseminaa-

Syysseminaariviikonloppu alkoi perjantaina perinteisillä talkoilla Soili Perkiön studion
pihalla. Kolmen reippaan naisen joukko huhki
useamman tunnin lehtien kimpussa, kärsi kyl14

tusta. Ylhäisessä hetkellisessä yksinäisyydessä
tunsin myös valtavaa kiitollisuutta siitä, että
saan olla mukana hienossa yhteisössä hienojen
ihmisten kanssa tekemässä hienoja asioita muille ja itselle.
Aamukymmeneltä loputkin hallituslaisista
saapuivat studiolle ja harjoittelimme yhdessä
syyskokouksen avausnumeroita laulaen ja ksylofoneilla soittaen. Harjoitusten jälkeen siirryimme Kiljavan opistolle valmistelemaan yhdistyksen Syyskokousta monine toimintoineen.
Heli laittoi Basaarin paikoilleen, tekniikka saatiin toimimaan ja kaikki oli valmiina odottamassa jäsenistöä. Hyvissä ajoin paikalle saapuikin
paljon tuttuja ja myös uusia JaSeSoilaisia. Jo
eteisovella halailtiin, vaihdettiin pikakuulumiset, etsittiin nimilappuja sekä nautittiin wanhan
kahvilan puolella yhdistyksen tarjoamat 15-vuotiskakkukahvit. Basaarissa tehtiin uusi ennätys
paitakaupan suhteen, sillä kaikki uudet kiivin
väriset t-paidat myytiin hetkessä loppuun. Osa
jäsenistöstä ei malttanut edes nimilappua noutaa
ennen kuin oli uusi JaSeSoi-paita päällä tai kainalossa.

mää, kosteutta ja kaatosadetta sekä pelkäsi pimeää takapihaa varjoineen. Naapureilla riitti
varmasti ihmeteltävää kun pilkkopimeästä pulppusi hersyvää naurua, keskustelua sekä aina välillä pimeän pelon lamaannuttavaa hiljaisuutta.
Pihatalkoiden aikana kokki kolmoset eli Tiku,
Tike ja Terhi valmistivat hienon aterian josta
ruumiillisen työn uuvuttamat haravoijat pääsivät nauttimaan lämpöisiin ja kuiviin sisätiloihin.
Samalla saatiin nähdä myös yksityinen JaSeSoivaatteiden muotinäytös, sillä ”Basaari – Heli”
oli tuonut mukanaan kaikki uudet ihanat T-paidat ja verkkarit. Väreistä kävimme kuumaa keskustelua, mikä kenellekin ja millainen malli sopi
”muka” parhaiten. Yön tunteina koristeltiin vielä
studion sisä- ja ulkotilat, rakennettiin vaaterekit
jne. Puuhaa riitti pikkutunneille asti, onneksi oli
monia halukkaita apukäsiä ja – jalkoja paikalla.
Itse Syysseminaaripäivä jännitti meitä niin
kovasti, ettei uni meinannut tulla silmään millään.
Väsymystä tuntematta nousin itse reippaana
tyttönä lämmittämään aamusaunaa talkoolaisille
jo varhain aamulla. Kahvia keitellessä ja saunaa
lämmittäessä tuli hyvä ja rauhallinen olo siitä,
että etukäteisvalmistelut olivat sujuneet aikataulussa eikä mielessä ollut paniikkia eikä ahdis-

”Syyskokous oli yksi
hauskimmista ikinä.”

Anna Haapasalo on JaSeSoi
ry:n 200. jäsen. Tästä hyvästä
hänelle lahjoitettiin JaSeSoi
ry:n pipo. Onnittelemassa
puheenjohtaja Harri Sandborg.
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Syysseminaarikin
kansainvälistyy.
Eestiläinen Ingrit Vaher
opetti polyrytmiikkaa ja
koordinaatiota.

Syyskokouksen puhetta johti yhdistyksen
puheenjohtaja Harri Sandborg ja koko esityslista käytiin läpi hyvässä aikataulussa rennolla
mutta asiantuntevalla otteella. Talousesittely
oli tehokas ja sujui hauskasti Jukka Siukosen ja
Pekka Evijärven ukuleleiden säestyksellä, budjettia soitettiin välillä duurissa, välillä mollissa.
Kokouksessa keskusteltiin, naurettiin, katseltiin
valokuvia ja tehtiin myös hyviä päätöksiä. Näistä yksi oli se, että hallituskausi muutettiin kaksivuotiseksi. Kokouksen yhteydessä pyydettiin
jäseniltä myös ehdotuksia tapahtuman uudeksi
nimeksi. Syysseminaari ei parhaimmalla mahdollisella tavalla kuvaa jäsenistön tapaamista,
joten nimi päätettiin vaihtaa. Syksyn kuluessa
hallitus päättää ehdotusten pohjalta miten Syysseminaaria tullaan jatkossa kutsumaan. Syyskokous oli kuitenkin tänä vuonna yksi hauskimmista ikinä.

”Inkku” Simola-Isaksson. Inkeri otti jäsenistön
heti omakseen olemalla oma ihana, karismaattinen ja rakastettava itsensä. Inkeri toi tilaisuuteen myös rautaisen annoksen asiantuntemusta
ja lämpöä. Kuten joku palautteessa kirjoittikin:
”Inkerin valon loisteessa kasvaa monta senttiä kohti valoa”. Inkeri loi ympärilleen hienon
tunnelman ja yhdessä tekemisen fiiliksen. Inkerin koulutuksessa tanssittiin, liikuttiin, tehtiin
ryhmätöitä ja laulettiin. Oli todella hienoa, että
saimme Inkerin vieraaksemme.

”Ingrit oli iloinen uusi
tuttavuus. Polyrytmin
vetäminen teki suuren
vaikutuksen.”
Inkerin kouluttajaparina toimi Sibelius-Akatemian musiikinopiskelija Ingrit Vaher Eestistä.
Ingritin luokassa opiskeltiin mm. polyrytmiikkaa
ja koordinaatioharjoituksia. Ingrit oli uusi tuttavuus kouluttajana, vaikka olemme häntä tavanneet useammankin kerran RytmikSessä. Ingrit
valloitti jäsenet luonnollisella herttaisuudellaan,
mielenkiintoisilla ja haastavilla harjoitteilla, polyrytmin vetämisellä ja miellyttävällä kontaktilla ryhmään. Ingritille annamme täydet pisteet

”Inkerin valon loisteessa
kasvaa monta senttiä kohti
valoa”.
Syyskokouksen jälkeen oli vuorossa koulutusosio. Paikalle oli kutsuttu JaSeSoi ry:n
pitkäaikainen ystävä, Orff-pedagogiikan ja
musiikkiliikunnan asiantuntija ikinuori Inkeri
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”Soili on positiivinen valoilmiö
ja niin Orff päästä varpaisiin.”
Muistojen välissä Soili Perkiö veti kursseilla
laulettuja lauluja omalla ihanalla ja Orffmaisella
tyylillään. Joku sanoikin, että Soili on ”positiivinen valoilmiö” ja niin ”Orff päästä varpaisiin”.
Soilin tyyli oli mukaansatempaava; laulujen
aikana rytmitettiin, tanssittiin ja soitettiin. Lauluista mukana olivat mm. Lentokone, Aurinko,
Nallet tallustaa, Litra mansikoita, Senjua, Sydänlintu jne. Soilin kanssa olisi voinut viettää
aikaa vaikka koko illan, mutta kaikki kiva loppuu aikanaan.
Juhlan lopuksi tiimi ja JaSeSoi ry muisti Inkeriä viidellätoista punaisella ruusulla kiitokseksi kaikista yhdessä vietetyistä vuosista ja hetkistä sekä syksyisellä kranssilla. Soili ja Ingrit
saivat kiitokseksi perinteisiä JaSeSoi-aurinkoja
eli gerberoita sekä syyskranssit. Kranssit olivat
käsintehtyjä, ikuisesti säilyviä muistoja, joihin
oli kirjoitettu teksti:”Tähdet ovat olemassa siksi, että tietäisimme kuinka korkealle unelmat
voivat liitää”.
Suuri kiitos siis teille kaikille jäsenille, jotka
olitte mukana tekemässä Syyseminaarin historiaa ja unelmasta totta, näin suurella joukolla
emme ole koskaan kokoontuneet yhteen aiemmin. Kiitos myös ihanille kouluttajanaisille, jotka annoitte aikaanne, energiaanne ja osaamistanne yhteiseen käyttöön. Kiitos myös touhukkaille
talkoolaisille Terhille, Helille, Kirsille, Tikulle, Tikelle ja Soilille avusta sekä tuesta paikan
päällä. Olitte kullanarvoisia. Kiitos myös koko
hallitukselle, tiimille ja Kiljavan opiston väelle
tehdystä yhteistyöstä! Yhteistyössä on voimaa ja
tässä yhteisössä sitä oli ja on paljon!

Juhlassa saimme kuulla hyvin liikuttavia, koskettavia ja
hauskoja JaSeSoi-muistoja. Tarinaa kertomassa
Inkeri Simola-Isaksson.

myös siitä, että hän veti oman osionsa hienosti
liian pienissä tiloissa näin suurelle joukolle. Toivottavasti saamme nähdä Ingritin työskentelyä
kouluttajana myös tulevaisuudessa.
Päiväkoulutuksen lopuksi Inkeri opetti juhlatansseja salissa. Poloneesia tanssikin kaiken
kaikkiaan sata JaSeSoilaista. Jäsenjoukkoa oli
ilo katsella ja tanssit sujuivat mainiosti. Poloneesin lisäksi Inkerin kanssa tanssittiin kehruuvalssia ja paria vaihdettiin tiuhaan tahtiin ”Tule
ystävä kanssani leikkiin” -tanssissa. Tanssin
loputtua Inkeri sai ansaitsemansa valtaisat suosionosoitukset. Yhteisellä kokoontumisella ymmärsi oikein kunnolla, että kuinka suuri joukko
meitä olikaan paikalla.Olin hyvin ylpeä yhdistyksestä ja meistä kaikista tuona hetkenä, sillä
paikalla olevassa joukossa oli voimaa, energiaa,
läsnäoloa ja paljon hyvää tuulta!

JaSeSoi ry:n 15 - vuotisjuhla
Iltajuhlassa onniteltiin yhdistystä ja kerrottiin
muistoja 15-vuotistaipaleelta tunnelmavalaistuksessa. Juhlan kunniaksi tiimi oli pyytänyt 15:ta
jäsentä, eri ikäisiä ja eri aikaan kursseja käyneitä, kertomaan jonkun heitä liikuttaneen muiston,
kokemuksen tai tapahtuman joltain kurssilta itse
valitsemaltaan vuodelta. Saimmekin kuulla hyvin erilaisia, liikuttavia, koskettavia, hauskoja ja
muistoja herättäviä ajatuksia. Jäsenten muistot
olivat niin liikuttavia, että moni uusi jäsen sanoi kotiin lähtiessään, että malttaa tuskin odottaa
isommalle kurssille pääsyä kun yksi ainut päivä
oli jo näin hieno.

”Se on uskaltaa .Se on rakastaa.
Eksyä, etsiä, hakea uutta. Ottaa
vanhasta hyvä ja mennä. Se on
vaeltaa, se on rakentaa. Kokea
kipua, alastomuutta. Ilman
haaveita lintu ei lennä. Mut se
lentää, jos elää. Se lentää, jos
elää.”
(Eppu Ainesmaa, Exit: Sateen kohinaa)
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Keith Terry vieraili Orivedellä
KIRSI HYYPPÄ

Amerikkalaisen lyömäsoittajan ja rytmikouluttajan Keith Terryn vierailu
kesäkuun alussa JaSeSoi ry:n järjestämällä kurssilla Oriveden opistolla
kuuluu menneen kesän ehdottomiin huippuhetkiin.

Keith Terryn haastattelu
Oriveden opistolla 2008

Muusikkona, koreografina, opettajana ja
esiintyvänä taiteilijana Crosspulse nimisen kokoonpanonsa kanssa tunnetuksi tullut Keith
Terry on modernin kehorytmiikan luoja ja
alansa johtava taiteilija. Yhdysvaltalaisen musiikkikasvattaja Doug Goodkinin kautta Terryn
kehittämät ideat ovat levinneet Orff -yhteisöön
ja innostaneet musiikkipedagogeja myös täällä
Suomessa hyödyntämään kehonkäytön mahdollisuuksia omassa opetuksessaan. Kehorytmit
ovat oivallinen apu rytmiikan opiskelussa ja auttavat ymmärtämään eri kulttuurien monimuotoista rytmiikkaa. Kehorytmit toimivat myös
itsenäisenä taidemuotona.
Suomessa Terryn vaikutteita on ollut kuultavissa mm. Jyväskylässä toimineen Elina KiveläTaskisen perustaman Syrjähyppy -ryhmän sekä
Espoossa toimivan Ellun Kanojen esityksissä.

Kuinka löysit tiesi Suomeen?
- Kävin ensimmäisen kerran Suomessa jo vuonna 2004 opettamassa ja esiintymässä
steppi–festivaaleilla Helsingissä. Se oli minulle hieno kokemus ja niinpä tulinkin tänne todella mielelläni. Kursseillani Amsterdamissa on
ollut mukana aina muutamia suomalaisia, ja oli
kiinnostavaa huomata, että pystyin heti astuessani huoneeseen, tunnistamaan suomalaiset heidän
tavastaan liikkua. Se oli tietynlainen fyysisyys
tanssissa, liikkeen laadussa, kuinka he kantoivat
itseään ja ilmaisivat itseään ja pidin siitä. Totta
kai tunsin myös muutamia suomalaisia.
Nautin myös suomalaisten huumorista. Vakavuuden takaa löytyy aina kuivaa huumoria.
Niinpä minun piti tulla katsomaan paikanpäälle ovatko kaikki suomalaiset samanlaisia.
Oli siis todella hienoa työskennellä ja tutustua
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Keith Terry antoi konsertissa näytteitä
taidoistaan.

Kerro yhteistyöstäsi yhdysvaltalaisen musiikkikasvattaja Doug Goodkinin kanssa.
- Dougin ansiosta kehorytmit levisivät Orff -yhteisöön ja ovat tulleet tärkeäksi osaksi rytmikasvatusta. Kesällä 1990 hän opetti Orff–istituutin
kansainvälisellä kesäkurssilla
Salzburgissa kehorytmejä, josta ne sitten levisivät eteenpäin. Hän käyttää kehittämääni materiaalia edelleen paljon kursseillaan.

suomalaisiin jo vuonna 2004 ja todeta, että laatu
on hyvin ainutlaatuisen suomalaista. Muilla kansallisuuksilla on tietysti omat ominaislaatunsa.

Kerro taustastasi, mistä ammennat vaikutteesi?
- Olen muusikko, rumpali. Pääasiassa soitan
rumpuja ja rakastan jazzia. Jo hyvin varhain
koulun orkesterissa opiskellessani soitin mm.
patarumpuja. Myöhemmin kiinnostuin myös
maailmanmusiikista. Ennen kuin itse aloin tanssia, työskentelin vuosien ajan tanssijoitten kanssa. Tein koreografioita muille, en siis itse harjoitellut tanssia.

Millaisia unelmia sinulla on, mitä haluaisit vielä
tehdä?
- Yhden sellaisen saavutin tänä vuonna. Minulle
myönnettiin hyvin suuri Guggenheim
Fellow-palkinto elämäntyöstäni kehorytmiikan hyväksi. Sen avulla pystyn toteuttamaan
muutaman suuren unelmani. Tulen seuraavien vuosien aikana vierailemaan mm. Turkissa,
Brasiliassa ja Indonesiassa. Tämän vuoden joulukuussa tuotan ensimmäisen kerran kansainvälisen Body Music-festivaalin San Franciscoon.
Sen tehtävänä on koota artisteja eri puolilta maailmaa esiintymään.

Mistä Body Music- idea sai alkunsa?
- Se oli yhtäkkinen herätys. Eräänä päivänä harjoitellessani rummuilla, tajusin, että voisin tehdä
kaiken saman kehollani. Nousin seisomaan ja
rupesin kokeilemaan. En ollut koskaan aiemmin
tehnyt kehosoittoa. Tämä tapahtui Kaliforniassa
30 vuotta sitten. Idea tuli kuin salama kirkkaalta
taivaalta ja se muutti täysin tulevan urani suunnan.

Olet muusikko, esiintyjä, opettaja ja koreografi.
Mikä on tärkein osa elämääsi?
- Nautin kaikkein eniten voidessani tehdä niitä
kaikkia. Olen hyvin onnellinen juuri nyt. Soitan paljon musiikkia yhdessä hyvien esiintyjien kanssa ja esiinnyn kiinnostavissa paikoissa.
Saan opettaa niin paljon kuin haluan. Voin itse
päättää balanssin esiintymisien ja opettamisen
välillä. Toisinaan teen koreografioita muille ryhmille. Nyt on aika nauttia saavutuksista, mutta
tajuan myös, että saavutukset tulevat ja menevät.
Tärkeintä on pysähtyä nauttimaan silloin, kun
kaikki tapahtuu.

Millaisia asioita kehittämäsi kehorytmiikkatyyli
sisältää?
- Kehittämääni tyyliin kuuluu pääasiassa taputtamista, läpsyttelyä, napsuttelua, askeleita
ja äänenkäyttöä. Äänen tehtävänä on percussiomaisesti aksentoida tai sille voi luoda esim.
bassolinjaa. Esitystyyli yhdistää eri kulttuureista
lähtöisin olevia rytmejä.
Olen kehittänyt tästä metodin 30 vuoden aikana ja opetan sitä kursseillani. Kurssien pohjalta on julkaistu kaksi dvd:tä. Kolmas on työn alla.
Niihin liittyen on tarkoitus julkaista myös kirja.

Millaisia asioita haluat viestittää tekemisesi kautta?
- Länsimaailmassa asuvat ihmiset ovat kadottaneet yhteyden ruumiiseensa. Haluan auttaa
heitä löytämään ruumiinsa ja samalla yhteyden
toisiinsa. Entisaikaan meillä oli mahdollisuus
musisoida yhdessä. Teknologia on häirinnyt
tätä yhteyttä. Tärkein yhteys ihmiseltä ihmiselle
on katoamassa. Tekemällä yhdessä musiikkia
voimme auttaa ihmisiä löytämään yhteyden toisiinsa. Mikä tahansa yhteys ihmiseltä ihmiselle
on tärkeää tänä päivänä. Se saa meidät muistamaan keitä olemme.

Kuinka paljon käytät aikaasi opettamiseen?
- Työskentelin viisi vuotta Kaliforniassa ja Los
Angelesissa. Se oli hienoa aikaa, sain opettaa
mitä halusin. Sen jälkeen rupesi tuntumaan, että
puhun enemmän kuin teen musiikkia. Lopetin
kokopäiväisen opettamisen ja keskityin musiikin tekemiseen, esiintymiseen ja opettamiseen
kursseilla. Silti rakastan opettamista ja opetan
edelleen monilla festivaaleilla, kursseilla ja toisinaan myös yliopistoilla. Tarvitsen tällaista balanssia. Esiintyminen tekee minusta paremman
opettajan ja opettaminen puolestaan paremman
esiintyjän.
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Isossa ryhmässä on mieletön voima
KIRSI HYYPPÄ

Opiskelijoitten tunnelmia
Keith Terryn kehorytmiikkakurssilla
Lyhyt tuokio kahvikupin äärellä iltapäivän auringossa Oriveden opiston terassilla kirvoitti
opiskelijoilta intoutuneita ajatuksia modernin
kehorytmiikan luojan Keith Terryn taitavasta
pedagogiasta.

Mistä sait innostuksen lähteä kehorytmiikkakurssille ja oletko käyttänyt kehorytmejä aiemmin
opetuksessasi?

Varje Lepp:

- Viime elokuussa olin Suomessa ensimmäistä
kertaa mukana Elina Kivelä-Taskisen rytmikkakurssilla, jossa hän opetti kehorytmejä. Siitä sain
innostuksen lähteä mukaan Keith Terryn kurssille. Elinan opetuksen jälkeen minun oli helpompi
saada kiinni Terryn koulutuksesta.

Maarit Aarvala:

- Olin samassa koulutuksessa kuin Varje, ja se
oli oikeastaan minullekin ensimmäinen varsinainen kosketus kehorytmiikkaan. Tosin tiesin siitä
ennestään, mutta en ollut missään opiskellut sitä.
Työssäni en ole vielä käyttänyt kehorytmejä,
mutta ne jäivät rytmiikkakurssilta mieleeni, ja
halusin oppia lisää.

Outi Haapanen:

- Olen steppiharrastukseni kautta tutustunut
Keith Terryn ajatuksiin. Hän on ollut Suomessa
kerran aikaisemminkin, joten olemme tavanneet.
Hän oli opettamassa Feet Beatin steppifestivaaleilla Helsingissä vuonna 2004. Olin hirvittävän
innoissani sen jälkeen, mutta minulla ei ollut
ryhmää, jonka kanssa olisin voinut tehdä kehorytmejä, joten ne jäivät. Oli tosi hauska huomata, ettei opiskelu ole mennyt hukkaan. Nyt rytmit
avautuvat aivan eri tavalla.

Keith Terry

Ingrit Vaher:

- Minun ensi kosketukseni kehorytmeihin oli
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Olen soittanut salsaa ja kaikennäköistä musiikkia. Ihmettelenkin, miksi tämä on niin vaikeata.
Tavoitteenani on halu herättää kehollisuus, löytää se uudestaan. Se rytmi on oikeasti minussa,

myös kolme vuotta sitten kun menin Elina
Kivelä-Taskisen rytmiikkakurssille. Silloin oli
suunnat aika sekaisin. En olisi pysynyt kärryillä, jos en olisi ollut Elinan kursseilla ennen tätä.
Olen opettanut nyt vuoden ja käyttänyt niitä rytmiikkatunneilla.

Tiina Mäkelä:

- Opiskellessani Oriveden opiston
musiikkilinjalla Elina piti siellä rytmiikkakurssin. Nyt myöhemmin
opiskellessani Sibelius–Akatemian
musiikkikasvatusosastolla olen Soili
Perkiön opetuksessa jatkanut kehorytmien opiskelua. Lisää treenausta
olen saanut olemalla mukana viime
vuoden Ellun Kanoissa. Olen musiikinopettajana koulussa yläaste- ja lukioikäisten kanssa käyttänyt kehorytmejä. Oppilaat ovat vastaanottaneet
ne ihan hyvin, vaikka suhde kehoon
saattaa olla kriisissä. Aluksi kehorytmit tuntuivat oppilaista omituisilta.
Tuli sellaisia ”muskari”-kommentteja. Mutta ihmeen hyvin oppilaat ovat
lähteneet mukaan, kun ovat vähän lämmenneet.

Ennen varsinaisia rytmiharjoituksia lämmiteltiin kunnolla

Tuula Jukola–Nuorteva:

miksi se on kadonnut jonnekin?
Jotain onomatopoeettisia juttuja olen tehnyt
oppilaitteni kanssa. Kun perussyke on olemassa,
oppilaat ovat lausuneet rytmiä sen päälle.
Jotenkin tuntuu siltä, että tästä voisi soveltamalla saada itselleen lisää ammattitaitoa siihen
vähäiseen opetustyöhön, mitä itse teen. Ja iloa
ja riemua siihen mitä tekee. Rytmit aukeaa ihan
eri tavalla.

- Minä olen käyttänyt tätä työssäni jo 20 vuotta.
Siitä lähtien kun aloimme Sibelius-Akatemiassa
opiskella musiikkiliikuntaa Inkeri Simola-Isakssonin kanssa. Sieltä se lähti. Akatemialla kävi
myös vierailijoita. Englannissa jatkoin opintoja
töiden ohessa. Käytän kehorytmejä jatkuvasti
työssäni alkulämmittelyinä tai omina esityksinä, kappaleina tai osana produktiota. Materiaalia olen kehittänyt itse, ja niin kuuluukin tehdä.
Lähtökohta on, että taitava opettaja pystyy itse
tuottamaan kehorytmejä sen sijaan, että yrittää
kirjaimellisesti kopioida niitä. Tärkeintä on, että
ihminen ymmärtää prosessin kautta, miten nämä
syntyvät, tai miten voin lähteä tätä itsestäni herättämään. Koska se, mikä toimii yhden ryhmän
kanssa, ei välttämättä sovi toiselle. Omatoiminen tuottaminen on tässä a ja o.

Miltä teistä tuntui Keith Terryn opetus, mikä siinä
teki teihin vaikutuksen? Luuletteko, että käytätte
tätä työssänne?

Tuula Jukola–Nuorteva:

- Minusta se on pedagogisesti hyvin selkeää.
Hän saa purettua monimutkaiset rytmit hyvin
selkeiksi kokonaisuuksiksi ja helposti hahmottuviksi. Hän on hyvin kannustava, positiivinen ja
ei tee suurta numeroa omasta itsestään. Kaikella
tavalla tulee sellainen olo, että tässä ryhmässä on
hauska olla ja tässä ryhmässä onnistutaan. Kaikin tavoin sellaisen taitavan pedagogin elkeet,
joka saa paljon aikaan tuloksissa.

Petri Aarnio:

- Minua on aina kiinnostanut kehollisuus, sen yhteys musiikkiin. Varsinkin kun rytmi on kehossa, niin mistä johtuu, että olen itse niin kehoton,
kun tuotan musiikkia. Tytöille se on ehkä vähän
helpompaa, kun ne sentään tanssii enemmän.
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Maarit Aarvala:

Tiina Mäkelä:

- Hän oli omalla persoonallaan koko ajan läsnä.

- Isossa ryhmässä on myös mieletön voima. 60
ihmistä on ihan eri asia kuin pienen ryhmän kanssa tekeminen. Soundikin on erilainen. Suunnat
eri puolille tilaa tuovat virkistävää vaihtelua.

Tiina Mäkelä:

- Eilen aloitettuja juttuja syvennetään. On erilaisia lähestymistapoja, välillä pelkkää puhetta. Se
on minusta tosi hedelmällistä.

Petri Aarnio:

- Ei huomaakaan, kuinka helposti hän tekee
sen. Koko ajan on hanskassa se, mitä tapahtuu,
ja mennään eteenpäin. Se on upean pedagogin
merkki. Ja vielä ilman mitään numeroa.

Petri Aarnio:

- Musiikinopetuksen yksi kummallinen asia on
ollut se, että edellisinä vuosikymmeninä kaikkea
on yritetty tieteellistää, lähestyä paperin ja kognition kautta. Minusta on mahtavaa, että meille
ei ole näytetty yhden yhtä kaavakuvaa, nuottikuvaa tai rakenneanalyysiä. Totta kai meillä
ammattilaisina on se toinenkin puoli, että asioita saa ja pitääkin tietää. Mutta mitä pienempien
lasten kanssa toimitaan, niin lähestyminen pitää
tapahtua kokemuksen ja elämyksen kautta. Keholliset elämykset ovat todella tärkeitä ja ne ovat
onnistuneet täällä.

Ingrit Vaher:

- Hän antaa meille mahdollisuuden kuunnella.
Ei pelkästään koko ajan tekemistä. Tärkein on
kokemus. Se motivoi myöhemmin kirjalliseen
työhön, kuuntelemaan, nuotintamaan. Kokemus
jää ikään kuin lahjana.
Se on ihan kuin ulkomaille matkustaminen;
on valinnanvaraa, voit tehdä mitä olet aina halunnut. Voit mennä museoihin tai vain mennä
nauttimaan. Ensimmäisen illan jälkeen laitoin
kaiken paperille, mutta sitten ajattelin, että nyt
nautitaan. Kyllä mä ehdin vielä.

Varje Lepp:

- Laskeminen tekee asian paljon vaikeammaksi.
Jos opit muistin ja tunteiden kautta, olet helpommin mukana.

Maarit Aarvala:

- Tässähän on tärkeätä
soveltaa omaan työhön. Se mikä jää mieleen, jää elämään. Minusta on ollut tärkeätä
se, että tehdään rytmit
molemmille puolille.
Se on usein asia, joka
helposti unohtuu.

Tuula Jukola:

- Hänellä on hyvin taitava tapa auttaa meitä
päästämään vanhoista tavoista irti,
se, että rytmejä osataan
tyhjentäen mielen, niin että voitaisiin vastaanottaa jotain uutta.
On ollut ihanaa tehdä
sitä ja huomata, että
itsekin alkaa tehdä
Sessiossa oli rento tekemisen meininki
vähän eri tavalla kuin
ennen.

Varje Läpp:

- Olen vielä niin alussa omien kokemusten
kanssa, että minulla
on paljon itse opittavaa, ennen kuin voin
antaa lapsille. Mutta
yhdessä kehitytään.
Kesä menee siinä harjoitellessa ja miettiessä.

Outi Haapanen:

- Minuun vaikutuksen
teki yksinkertaisuus.
Yksinkertaisista palasista kootaan hieno
kokonaisuus. Kun on
monta ihmistä tekemässä, lopputulos on
paljon parempaa kuin
yksin pystyisi ikinä
tekemään. Hän pyörittää näin isoa ryhmää
tosi taitavasti.
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Kahvihetken keskustelussa mukana olivat vas.Varje Lepp
Tallinnasta, Outi Haapanen Sauvosta, Ingrit Vaher Helsingistä,
Tiina Mäkelä Ylihärmästä, Tuula Jukola–Nuorteva Helsingistä,
Maarit Aarvala Helsingistä ja Petri Aarnio Helsingistä.

Outi Haapanen:

- Lapset ovat myös taitavia ja kekseliäitä, hyviä
opettamaan myös.

muussa, kuten musiikin perusteiden opiskelussa.
Tämä siis on yksi pullonkaula suomalaisessa järjestelmässä, joka vaatisi jonkinlaisia ratkaisuja.

Ingrit Vaher:

Outi Haapanen:

- Olen kokenut myös aika usein soittaessani
rytmejä tai tehdessäni koordinaatioharjoituksia
keholla, ettei minulla ole mitään muuta toimintaa, joka saa minut olemaan niin läsnä kuin juuri
kehorytmit.

- Kurssilla on ollut mahtavaa. Jokainen voi tehdä omalla tasollaan, jättää jotain pois tai tehdä
kaikki osat ja vielä kuunnella muita, jos kykenee
siihen. Tavallaan joutuu itse määrittelemään itselleen sen tason. Isossa porukassa kun tehdään,
kaikki pääsevät mukaan. Valtavan yhteisöllinen
kokemus.

Petri Aarnio:

- Mä olen miettinyt tuota instrumenttiopetuksen
kannalta. Koulun alkamisiässä lapset yleensä
aloittavat instrumenttiopiskelun. Haluaisin myöhentää instrumenttiopetuksen aloittamisikää, jos
musiikin hahmotus ja omaksumisen kykyä pystyisi kehittämään jollain muulla tavoin.
Esim. kehorytmiikka olisi yksi vastaus siihen, että oikeasti voisi jatkaa jossain muskarin
tapaisessa jutussa, jossa instrumentit eivät vielä
määrää, vaan tavallaan vaalitaan musiikin yleisten piirteitten tajuamista. Se helpottaisi kaikessa

Ingrit Vaher:

- Isossa joukossa kokee isoa turvallisuutta. Tunsin kun musiikki alkoi vuotamaan, olimme kaikki riippuvaisia toisistamme. Meidän piti kuunnella jatkuvasti toisiamme. Koin turvallisuutta,
tämä ryhmä oli turvallinen, ja keho on minulle
turvallinen. Tätä turvallisuuden aaltoa en koe
kovin usein.
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Body Musicista Orff-Schulwerkiin
ANNE NYKÄNEN

Lopputyöni Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolta käsittelee
kehorytmiikkaa työtapana lukioikäisten opetuksessa. Tähän artikkeliin
halusin koota tutkielmastani tietoa lähinnä Keith Terryn pedagogisista
näkemyksistä, vierailihan hän opettamassa Tasokursseilla kuluneena kesänä.
Terryn kasvatukselliset ideat kehorytmiikan käytöstä näkyivät lopputyössäni
kirjallisen osuuden lisäksi myös siihen kuuluneessa opetusjaksossa.

Keith Terry ja Body music

lähtien. Keith Terry on jatkanut Orffin neljän
kehotason (napsu, taputus, läpsy ja tömistys)
ideaa. Hänen liikkeissään rytmi lähtee rintakehosta, yhdistyen taputuksiin ja läpsytyksiin
reisien edestä ja takaa, päättyen tömistyksiin.
Tehtäessä liikkeet ylhäältä alaspäin niistä tulee
sujuvia, jotka mahdollistavat haastavienkin rytmien teon ilman suuria fyysisiä ponnisteluja.
Body music ja Orff-Shulwerk jakavat useita
yhteneväisyyksiä, kuten sen tavan käyttää liikettä. Carl Orffin tavoitteena oli poistaa tanssijan ja
muusikon välinen erottelu, ja tätä työtä Terry on
aktiivisesti vienyt eteenpäin. Tyyli on elementtinen, käyttäen hyväksi ihmisen lähintä materi-

Body Music on Keith Terryn käyttämä termi
musiikille, joka syntyy kehorytmeistä ja äänenkäytöstä. Hänen luomansa esitystyyli yhdistää
kehorytmejä, liikettä ja eri kulttuureista lähtöisin
olevia rytmityylejä. Terry on oivaltanut, miten
rytmiikkaa voi harjoittaa eri tasoilla, käyttäen
samanaikaisesti hyväksi ääntä, liikettä ja koko
kehoa päästä varpaisiin.
Kehorytmiikka on ollut tärkeä ilmausväline
myös Orff-Schulwerkissa aivan sen alkuajoista
KUVA YLLÄ Body Music käsittää kehorytmien
lisäksi myös äänenkäytön.
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harjoituksista vaativimpiin. Oppilaiden kanssa
rytmejä on hyvä harjoitella pitkällä aikavälillä, unohtamatta niiden visuaalista näyttävyyttä,
mitä on helppo toteuttaa erilaisilla koreografioilla. Lisäksi voidaan harjoitella kaanonia, suora- ja kolmimuunteisia rytmejä sekä liikkeen ja
äänen yhdistämistä rytmikuvioihin.

aalia, omaa kehoa, ääntä ja mielikuvitusta. Sitä
voikin opettaa ja harjoittaa missä ja milloin tahansa, kannustaen uuden musiikin luomiseen.
Harjoituksia voi toteuttaa sosiaalisesti ryhmässä,
unohtamatta yksilön solistisia mahdollisuuksia.

”Carl Orffin tavoitteena oli
poistaa tanssijan ja muusikon
välinen erottelu, ja tätä työtä
Terry on aktiivisesti vienyt
eteenpäin.”

Keith Terryn kehonumerosarjat

Neljästä rakennuspalikasta
syntyy kokonaisuus

Tämä matemaattis-kinesteettinen oppimistyyli mahdollistaa erilaisen lähestymistyylin
musiikin sävellyksessä. Se antaa vähemmänkin
musiikkia harrastaneelle helpomman tavan tehdä musiikkia, vaatimatta ymmärtämään perinteisiä säveltäjän työkaluja, kuten nuotteja. Toisaalta myös musiikkia opiskellut voi yhdistää jo
osaamaansa, esimerkiksi tekemällä jo olemassa
olevaan rytmiin kehosovituksen.
Voimmekin todeta Keith Terryn luoneen jännittävän ja uuden tavan tehdä kehorytmejä. Hänen työnsä on virkistävää, dynaamista, kiehtovaa
ja jatkuvasti uudistuvaa. Terry on myös antanut
musiikkikasvattajille huomattavan välineistön
tutkia, kehittää ja luoda uutta tapaa tehdä musiikkia jokaisen omat lähtökohdat huomioiden.
Hänen lisäkseen kehorytmiikan käyttöä on kehittänyt amerikkalainen pedagogi Doug Goodkin, jonka pedagogiset näkemykset pohjautuvat
juuri Terryn työhön.

Keith Terry jakaa kehorytmit neljään eri kuvioon (ks. kuva ). Olennaista on liikkeiden teko
ensin aina samalla johtavalla kädellä. Laakealla
iskulla rintaan pyritään saamaan aikaiseksi sointuva äänen kajahdus, käyttämättä liikkeeseen
kuitenkaan liikaa voimaa. Ensimmäinen kuvio
on nimeltään ”3”, pitäen sisällään taputuksen ja
rintalyönnit. Soitettaessa kaavaa ”5”, kuvioon
lisätään johtavan käden aloittamat iskut molempiin reisiin. Numero ”7” laajentaa sarjaa lisäten
siihen kaksi lyöntiä reisien taakse, kuvion ”9”
yhdistäen edelliseen vielä kaksi paikallaan tömistystä. Liikesarjoja voi myös muutella, esimerkiksi sarjan ”7” voi tehdä korvaamalla lyönnit reisien taakse jalkojen tömistyksillä.
Oppimistapa on kinesteettinen, jolloin oppilaiden tulee oppia rentouttamaan kehonsa ja
luottamaan omiin liikeratoihinsa. Lyöntien tulee
olla omaa instrumenttia eli kehoa kunnioittavia,
ollen kevyitä ja joustavia, huomioiden johtavan
käden alaspäinen vetovoima. Taputus ja tömistykset pyrkivät aksentoimaan pääiskuja, muiden
lyöntien keskittyessä pulssin rullaamiseen ja äänenvärin rikkaaseen käyttöön. Vaikka oppimistapa on kinesteettinen ja kuulokuvaan perustuva,
rytmien nuotintaminen helpottaa muistamista ja
kehorytmi kappaleiden säveltämistä.
Käyttäen hyväksi näitä neljää rytmistä rakennuspalikkaa, mahdollisuudet tutkia ja kehittää
rytmiikkaa ovat valtavat. Opetustapa mahdollistaa portaittain etenemisen yksinkertaisista

Orff-Schulwerk ja kehorytmiikka
Kehorytmiikan ensisijainen rooli maailmanmusiikissa on sen kasvatuksellinen näkökulma.
Niin Dalcrozen kuin Kòdalynkin harjoitukset
ovat yleisessä käytössä, mutta laajinta valikoimaa ja tietämystä aiheesta edustaa Carl Orff.
Hän ymmärsi kehorytmiikkaharjoitusten kehittävän lapsen luontaista rytmistä herkkyyttä ja
antavan sen mahdollisuuden edetä johdonmukaisesti soittoon.
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”Niin Dalcrozen kuin
Kòdalynkin harjoitukset
ovat yleisessä käytössä,
mutta laajinta valikoimaa ja
tietämystä aiheesta edustaa
Carl Orff.”

Suomeen lomailemaan tullut Orietta joutui heti töihin.
KESKELLÄ Kurssilla saimme soittaa laatoilla sydämemme
kyllyydestä Markun ja Oriettan johdolla.

Keith Terryn tyylinäyte

Nykyajan koulumaailmassa on nähtävissä
erilaisia variaatioita Orff-Schulwerkin kehorytmiikkaharjoituksista. Näitä voivat olla erilaiset
motoriset taputusleikit kuten Pää, olka, polvi,
varvas, ja taputuksia sisältävät eri maiden kansantanssit, kuten Israelista peräisin oleva Zemer
Atik. Taputusta, läpsyä, napsutusta ja tömistystä
käytetään myös monissa erilaisissa rytmisissä
harjoituksissa.
Toisilta oppiminen ja ryhmässä työskentely on kehorytmiikalle ominaista. Musiikillisten
tavoitteiden lisäksi onkin tärkeää muistaa myös
ihmisen sosiaalinen kehitys ja itsetunnon kohentuminen. Opetukseen kuuluessa toistot ja monipuoliset variaatiot, työtavassa voi onnistumisen
elämyksiä saada myös rytmitajultaan heikompi
oppilas. Oppiminen on mahdollista kaikille.
Lähteet
Goodkin, D. 2002. Play, sing & dance. An
introduction to Orff-Schulwerk. New Yourk:
Schott.
Nykänen, A., 2007. Kehorytmiikka lukion
musiikinopetuksessa-tapaustutkimus
kehorytmiikan soveltuvuudesta erilaiset
musiikki- ja liikuntaharrastukset omaaville
oppilaille. Tutkielma. Sibelius-Akatemia.
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Keith Terryn tunneilla jouduimme käyttämään
aivojamme täysillä ja toisinaan oli parasta jättää
aivot ”narikan” puolelle ja antaa vain mennä.

KUVAT OIKEALTA MYÖTÄPÄIVÄÄN
Pistäytyminen Afrikassa tanssien ja rummutellen
teki meille kaikille kurssilaisille hyvää ja
rentoutti
Ah ja voih, kuinka paljon rummunsoitossa on
muistettavaa: rummun asento, jalat, erilaiset
lyönnit ja rytmit … … …
Kauneus on katoavaista. Niin myös viimeisen
illan Festin koristelut. Mutta kurssin muistot
säilyvät ikuisesti!!!
Haasen tunnilla tuli tutuksi erilaiset rytmit ja
rummutukset. Niitä rytmejä ja lausahduksia ei
helpolla unohda!

Kesän Tasokurssin
muistelot
LAURA IIVONEN

Vietimme heti kesän alussa ihanan viikon Orivedellä nauttien upeista
kouluttajista, auringonpaisteesta, lämmöstä, hyvästä seurasta ja maittavasta
ruuasta. Mahtavina kouluttajina toimivat Markku Kaikkonen, Esa
Lamponen, Terhi Oksanen, Soili Perkiö, Harri Sandborg sekä Harri Setälä.
Kurssin ulkomaisesta koulutuksesta vastasivat Orietta Mattio sekä Body
Musicin taituri Keith Terry.
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Recipient of the World Village Wildcard
Scholarship
ROSSANA M COTA

Hei!! Tervetuloa! Hello and Welcome from Finland!!
When I was informed that I was the recipient
of the World Village Wildcard I felt like I had
just won a huge jackpot. What an experience; the
people, the music, the location. Imagine a gathering of people
from all over
the
world
coming together
to
make music
from morning to night.
We had people from Finland, United
States, Turkey,
England, Austria,
Norway, and
Ghana, 28 of
us participating in this
year’s X International
Row, row, row the boat

Dela Botri, Ari Glage, Harri Setälä and
Veera Voima

World Village-Music in Mind-Mind in Music.
Upon my arrival I wasn’t sure of what was in
store but quickly learned the routine. We stayed
at the Valkeala Christian Folk High School located in Valkeala, about 120 miles from Helsinki. It is located right by a beautiful lake, with a
sauna right by the water. Classes were lead by
accomplished and talented teachers, Ari Glage,
from Salzburg, Veera Voima, from Helsinki,
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Harri Setälä, from
I was so enriched
Kotka, and Dela Botri
with the music and
from Ghana. They
experiences I had that
lead us on a path of
I was quite anxious
movement, rhythmic
to share them with
and TaKeTiNa exerpeople here in the
cises, drum traditions
States. Upon my reand Finnish folklore
turn I went directly to
and music and dance
Boston, MA to teach
Tiina Kursula, Dela Botri, Terhi Oksanen, my level class and
traditions from Ghana.
djembes and kpanlogos shared a welcome
I discovered the sweet
sound of the kantele, a
song in Finnish. I did
Finnish folk instrument that is used to accom- the same with my own students during the first
pany singers and used in the music classrooms week of school back home in Las Vegas. Hearwith children throughout Finland. All of this was ing my students sing these songs made me feel
organized by Jukka Siukonen, Terhi Oksanen, I was back in Finland with my new friends from
Jouni Kettunen,Hanne Horto and was visited around the world.
by Harri Sandborg, the president of the JaSeSoi,
I would recommend this experience to anyOrff-Schulwerk Association of Finland.
one. It is the Schulwerk at its best which unite
the folk melodies and the people in a musical
experience unlike any other. Thank you for the
“I discovered the sweet sound of wonderful opportunity. Kiitos!!!

the kantele.”

This is Article for AOSA
August 2008

“I would recommend this experience to anyone.”
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Juuret ja siivet
HARRI SANDBORG

Afrikkalaiselle luonto, ihmiset ja spirituaalinen maailma ovat yhtä. Taiteet
ovat erottamaton osa tätä kolmiyhteyttä.
Afrikkalaiselle tanssi, laulu ja soitto ovat
yhtä. Myös luonto, ihmiset ja spirituaalinen
maailma luovat pyhän kolminaisuuden, ykseyden, jossa ei ole yhtä ilman kahta, kahta ilman
kolmatta. Mm. luonnon katsotaan olevan täynnä
erilaisia henkiä, joihin luonnon parantavat voimat ovat yhteydessä. Taiteet – musiikki, tanssi,
teatteri jne. ovat tämän ajattelutavan ilmentymiä. Musiikki ja äänien maailma on näkyvän ja
näkymättömän maailman välissä.

maton määrä musiikkia erilaisiin tarkoituksiin.
Tämä yhteys musiikin ja henkilön välillä voi
meille länsimaisille olla vieras ja vaikea hahmottaa. Ilmeisesti ihminen jotenkin ”elää” musiikin, eikä se ole aistimaailman asia.

”Afrikkalaiselle tanssi, laulu ja
soitto ovat yhtä.”

Kouluvierailuja

”Ilmeisesti ihminen jotenkin
”elää” musiikin, eikä se ole
aistimaailman asia.”

Kouluvierailuilla Ghanassa JaSeSoi-joukkomme
sai maaliskuussa 2008 osallistua moniin lauluihin ja leikkeihin. Nämä tapaamiset olivat täynnä
molemminpuolista iloa, riemua ja välittömyyttä.
Kouluissa meille esiinnyttiin mieluusti ja pääsimme näkemään ja myös tallentamaan monen-

Tietyt melodiat, musiikit ja sanat ovat kiinnittyneitä afrikkalaisen henkilön tapaan ajatella
maailmasta. Luonnon, ihmisten ja spirituaalisen
maailman välisessä vuorovaikutuksessa on luke-
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Länsimaiset vaikutteet kuuluvat ghanalaisten lasten
laululeikeissä.

Amoakun johtama instituutti on kerännyt ja tallentanut traditionaalista musiikkia ja asuja Ghanasta, ewe-kulttuurin alueelta. Instituutissa on
selvitetty, mikä on perinteisen musiikin asema
tämän päivän ghanalaisessa arjessa.
Amoaku oli hyvin huolissaan monien traditioiden ja perinteiden katoamisesta, sillä uhkakuvat ja todentuneet huolet ovat kulttuurityössä
moisia leikkejä ja lauluja, joista monet olivat vähän yllättäenkin tuttuja meille jo ennestään.
Yhteisessä maailmassamme Afrikka ei ole
niin kaukana, kuin voisi ajatella – tai heidän
näkökulmastaan muu maailma ja sen virikkeet
ja vaikutteet ovat lähellä, hyvässä ja pahassa.
Useimmiten oli vaikea sanoa, kumpi oli ensin,
muna vai kana. Vahva länsimainen vaikutus toki
kuulsi läpi monessa kohtaa ja synnytti meissä
myös vähän epäileviäkin ajatuksia oman ”totuutemme” sopivuudesta noihin kyliin ja ihmisiin.
Miten lapsi Ghanassa sitten oppii musiikkia?
Sitä kun ei kouluaineena opeteta nuorille. Oppiminen tapahtuu tarkkailemalla, matkimalla ja
osallistumalla. Nämä tapahtuvat aina sosiaalisessa ympäristössä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Näin myös siksi, että kirjoitettua traditiota
ei käytännöllisesti katsoen ole olemassa. Tätä on
tosin mm. Institute for music and development
viime vuosina tehnyt, ja nuotinnuksia sekä levytyksiä onkin saatavana mm. internetin kautta.
Tästä esimerkkinä African Songs and Rhythms
for Children, joka on 12 laulua sisältävä cd-kokoelma notatoituja afrikkalaisia lasten lauluja.

Komla Amoaku, ghanalainen Orff-ihminen

Institute for Music and
Development

arkipäivää. Kulttuurit toki aina muuttuvat ja
imevät vaikutteita ympäriltään ja nykyään mitä
suurimmassa määrin koko maailmasta. Se on
luonnollista, mutta vaatii suurta viisautta ja vahvuutta pystyä erilaisten ulkopuolisen maailman
taloudellisten, henkisten ja materiaalisten houkutusten keskellä säilyttämään omat aidoimmat
perinteensä. Öljy puhuu länsimaihin Ghanastakin.
Kulttuuritoiminta on siis hyvää pr:ää, mutta
se ei saa maksaa. Tämä on tuttua kai kaikkialla.
Joskus on tarjolla ulkomaista rahoitusta, mutta

Institute for Music and Development perustettiin
Ghanaan 40 v. sitten professori Komla Amoakun
johdolla ja aloitteesta. Meillä oli onni tavata
tämä viisas, mieleenpainuva ja lämmin persoona
hänen kodissaan Hon kylässä. Hän kertoi, että
instituutilla on tärkeä kasvatuksellinen tehtävä,
kun se korostaa perinteen säilyttämisen tärkeyttä. Sittemmin myös teatterinjohtajana toimineen
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Afrikan elementaria

sen pyyteettömyyteen kannattaa suhtautua varauksin. Perinteisen kulttuurin säilyttämisessä
luonnollisesti on ollut myös Ghanassa suurena
apuna tietotekniikka, joka on tuonut vanhat traditiot uudella tavalla myös nuorten ulottuville.

Orff puhui elementeriasta – jostakin perusteista
syntyvästä, ihmiselle luontaisesta. ”Orff-Schulwerkin muokkaamisen myötä syntyi elementaarinen musiikki, elementaarinen soittimisto
sekä elementaarisia tanssimuotoja ja loruja. Elementaarisuudesta tuli Schulwerkin perusajatus.
Elementaarinen musiikki ei ole koskaan pelkkää
musiikkia, vaan sillä on aina luonnollinen yhteys liikkeeseen, tanssiin ja kieleen. Lapsi osallistuu siihen kokonaisvaltaisesti ja itse tuottaen.
Elementaarinen musiikki lähtee kehosta, se on
jokaisen opittavissa ja koettavissa ja se on lapsen maailmaan sopivaa.” ”Orff-Schulwerkin
ydinasioita ovat musiikin ja tanssin integraatio,
luovuuden ja ryhmän tärkeyden painottaminen
sekä tanssin improvisatorisuus.” (www.jasesoi.
org > Orff-Schulwerk, Tiina Kekäläinen).
Nämä Carl Orffin oivaltamat ajatukset ovat
Amoakun mukaan hyvin lähellä afrikkalaisen
ihmisen traditiota. Molemmissa korostetaan
lapsen luontaista liikettä, laulua, soittoa, improvisaatiota, kuuntelua, matkimista. Molemmissa
on myös kyse prosessinomaisesta oppimisesta.
Tämän samankaltaisuuden huomasi myös Carl
Orffin vaimo Liselotte, joka nähtyään Amoakun
työtä lasten kanssa kiitti tätä miehensä työn jatkamisesta. Hän sanoi, että juuri tätä hänen miehensä tarkoitti omalla työllään.
Miten etuoikeutetulta tuntui tavata tällainen
ihminen ja kokea huoneessa istuessamme Orffin ideoiden ja afrikkalaisen musiikkikulttuurin
läheistä yhteyttä. Siinä oli meille JaSeSoi-ihmisille myös selkänojaa sekä syvällistä perustelua
sille, miksi me koemme tämän valitsemamme
(tai löytämämme) tien niin oikeana ja tärkeänä.
Ajatus koko länsimaisen musiikin juurista siinä
hetkessä ja tilassa tuntui olevan kouriintuntuvasti läsnä. Se oli hieno ja arvokas tuntu. Tuli
1920-luvun tulenkantajat mieleen, joiden iskulause oli ”Ikkunat auki Eurooppaan”. Arvaatteko
mihin muotoon tuo lause mielessäni muuttui?
Koko kansainvälinen Orff-yhteisö on saanut
Amoakulta kutsun The International World Village Orff Afrique, Orff-Schulwerk in the African Tradition–tapahtumaan Ghanassa heinä-elokuussa 2010. Luulen, että osallistujia säntää aika
lailla matkaan myös kaukaa pohjolasta. Siivet
selkään, juuret kantaa!

Afrikkalaisena Orff-Instituutissa
Amoaku on Ghanan yliopiston lisäksi opiskellut eri Yhdysvaltain yliopistoissa. Mieleenpainuvimmaksi hän kuitenkin kertoo opintonsa
Orff-Insituutissa. Siellä kohtasivat afrikkalaisen
perinteentuntijan ja –tutkijan sekä musiikkikasvatuksen uraauurtavan kehittäjän, Carl Orffin,
ajatukset lapsista ja musiikista.
Amoaku kertoo, miten hämmentävä tilanne
alussa oli, kun hän saapui rumputunnille afrikkalaisena asiantuntijana. Hän erehtyi näet kysymään, että missä ovat tanssijat. Kun vastaus
kuului, että tämä on rumpu-, ei tanssitunti, ei
rummutuksesta tahtonut tulla mitään, asiathan
kuuluvat yhteen eikä ole toista ilman toista. Aivan samoin kävi tanssitunnilla, jonne opiskelija
toiveikkaana kantoi mukanaan djembensä. Sitä
ei tarvittu, mutta tanssi oli vierasta ilman asiaan
kuuluvaa laulua ja rummutusta. No, nämäkin
asiat, kuten myöhemmin syvällisesti paljastui,
kuuluivat mitä suurimmassa määrin toistensa
yhteyteen myös Orff-Instituutissa.
Amoaku kertoo hämmentyneensä ja samalla
innostuneensa havainnosta, miten lähellä Carl
Orffin ajatukset lasten musiikkikasvatuksesta
ovat hänen afrikkalaisista juuristaan peräisin
olevaa ajatteluaan.

JaSeSoi-joukkomme sai aimo annoksen elämyksiä
ghanalaisesta musiikista.
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Basaariemäntä esittäytyy
HELI RAATIKAINEN

Olen Heli Raatikainen Tuusulasta.Työskentelen lastentarhanopettajana Taidepäiväkoti Konstissa Keravalla.
JaSeSoi-tehtäviini kuuluvat JaSeSoi-tuotteiden tilaus ja
myynti sekä julkaisujen myynti.
JaSeSoi ry:n tuoteperheeseen
kuuluu tällä hetkellä:
perus T-paita (punainen S-XXL ja musta S-M)
lady fit T-paita V-aukolla
(punainen S-XL, musta M-XL ja ruskea S-M
pipo (musta)
World Village T-paita (valkoinen S-L)

20€
25€
12€
25€

Tuotteita voit ostaa kaikista yhdistyksemme järjestämistä koulutustilaisuuksista sekä tilaamalla postitse
heli.raatikainen@netti.fi.
Tulemme tekemään myös JaSeSoi collage-tuotetilauksen. Jos olet kiinnostunut collage-tuotteista, voit lähettää
sähköpostiosoitteesi minulle.
Terveisin
Heli

JaSeSoi Juornal
Valtion säveltaidetoimikunta on
myöntänyt Markku Kaikkoselle 1-vuotisen
taiteilija-apurahan. Huomion arvoista säveltaidetoimikunnan päätöksessä on se, että tällaiset apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille.
Markkuhan on pedagogi. Nyt on siis ymmärretty, että opetusprosessi voidaan rinnastaa taiteelliseen prosessiin, ja taidekasvatus on kehittämässä
ja syventämässä koko kulttuurin kenttää.
JaSeSoi ry onnittelee Markkua!

Suomen Kansallisooppera ja Matti Salmisen säätiö myönsi tukea nuorille lupaaville
laulajille. Tukea sai JaSeSoilainen Pauliina Linnosaari. Tuki antaa Pauliinalle mahdollisuuden
työskentelyyn Kansallisoopperassa kaudella
2008-2009 ja häntä kuullaan maaliskuussa Paciuksen Kung Karls jaktin Toisen hovineidin
roolissa.
JaSeSoi ry onnittelee Pauliinaa.
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Christiane Wieblitz:

-		 breath and voice: experiencing and
		 discovering
- ear training
- ways to introduce songs
- part singing: how to suceed
- singing in movement and dance
- games with nonsens speech: rhythm, speech
		 melody, improvisation
- discussing individual problems in the group

Games and exercises with voice;
speech; rhythm; movement and
dance

Christiane Wieblitz was born in Darmstadt, Germany. Lives in Salzburg/Austria since 1970. She
is a teacher for music and dance education and
was working in the Orff-Institute, department of
the Music University “Mozarteum” in Salzburg,
for about 30 years.
Her main activities: working with children
and grown ups from 3 up to 80 Years in the wide
field of elemental music and dance education.
Seminars concerning “methods of a childlike
vocal training”. Leader of a children’s choir,
editor of a specialist book “Lebendiger Kinderchor” (only in German)
Course instructor in all European countries.

Tuula Jukola-Nuorteva:
Säveltäminen draaman
elävöittäjänä
Tuula Jukola-Nuorteva on musiikkikasvattaja ja
säveltäjä joka kouluttaa ja johtaa luovia taidekasvatusprojekteja erityisalanaan musiikin luovat vuorovaikutustaidot ja musiikkiteatteri. Vuodesta 1996 hän on kuulunut Lontoossa Royal
Opera House, Covent Gardenin kasvatusosaston
taiteilija-kouluttajatiimiin. Tämän lisäksi hän
on tehnyt yhteistyötä niin taiteilijana kuin kouluttajanakin English National Operan kasvatusosastolla, Barbican Centerin kasvatusosastoilla
sekä Guildhall School of Music and Dramassa.
Suomessa Tuula Jukola-Nuorteva on toiminut
musiikin vuorovaikutustaitojen kouluttajana ja
projektien ohjaajana mm. Sibelius-Akatemiassa,
Sibelius-Akatemian Koulutuskeskuksessa sekä
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Helsingin, Jyväskylän että Oulun Yliopistoissa.
Hän on tehnyt yhteistyötä Kuopion ja Joensuun
kaupunginorkestereiden, Seinäjoen kamariorkesterin ja Tanssiteatteri Raatikon kanssa. Kustannusyhtiö Otava on julkaissut Tuula Jukolan
kirjoittamaa musiikkikasvatusmateriaalia; vii-

meksi on julkaistu sävellysprojekteja ”Musiikin Mestarit” oppikirjasarjaan. Koulutustyönsä
ohella Jukola-Nuorteva toimii myös Tapiolan
koulun musiikinopettajana.

Markku Kaikkonen ja
Kaarlo Uusitalo:

Markku Kaikkonen ja Kaarlo Uusitalo toimivat
Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtajina. Markku Kaikkonen on musiikinopettaja.
Opetustyön lisäksi hän toimii oppikirjailijana,
kouluttajana ja on säveltänyt musiikkia nimenomaan pedagogiseen käyttöön. Vuonna 2009
Kaikkonen työskentelee säveltaiteen yksivuotisen taiteilija-apurahan turvin. Kaarlo Uusitalo
on koulutukseltaan musiikkiterapeutti, mutta
on toiminut viimeisen kymmenen vuoden aikana musiikkipedagogina ja kouluttajana niin
Suomessa kuin ulkomaillakin. Kaikkonen ja
Uusitalo palkittiin vuonna 2005 TV1:n Vuoden
valopilkku-palkinnolla työstään erityisryhmien
musiikkikasvatuksen hyväksi.

Soittoa ja bändiä
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Orff – Schulwerk
Forum Salzburg

Invitation to the 25th annual meeting
Saturday, March 7, 2009, 3 p. m., Orff Institute, Room 2028
Agenda
•
•
•
•

Welcome
Report from the board of directors
Report from the treasurer 2008
Presentation of the website of the Orff-Schulwerk Forum
(www.orff-schulwerk-forum-salzburg.org)
•
Activities of the Forum
o Report about finished projects
o Collection of articles – Project 2008-2010
		 - Translators
		 - Nominal charge
		 - Distribution
•
Thoughts on the form of  progress reports from the Orff-Schulwerk
societies
•
Symposium 2011
•
Brief reports from the delegates (please prepare a short written
summary)
•
Other business

Kind regards
Barbara Haselbach
(Orff-Schulwerk Forum Salzburg)
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- mahdollisuuden koulutustukeen
kansainvälisille Orff-kursseille
- Orff-käsikirjaston palvelut
- JaSeSoi-tuotteita ja -julkaisuja
jäsenhintaan
- Orff-pedagogiset jäsensivut
Osallistumalla koulutuksiin ja yhdistyksen toimintaan saat uusia ystäviä Suomesta ja ympäri
maailmaa. Lisäksi saat mahdollisuuden löytää itsestäsi uusia musiikillisia ulottuvuuksia. Luovuus,
ilo ja musiikillinen kasvu ovat pohjana jatkuvalle
oppimiselle.

Musiikkikasvatusyhdistys
Orff-Schulwer Association of
Finland
JaSeSoi ry on vapaan musiikkikasvatuksen
yhdistys, joka on perustettu vuonna 1993.
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää
kaikenikäisten kansalaisten musiikillista ja kokonaisilmaisullista kasvua.

Syyskokous valitsi JaSeSoi ry:lle hallituksen
vuosiksi 2009-2010:

Puheenjohtaja:
Harri Sandborg
harri.sandborg@pp.inet.fi

JaSeSoi järjestää Orff-Schulwerkin ideoille
ja ajatuksille pohjautuvia koulutustilaisuuksia. Keväinen Rytmiseminaari on yhdistyksen
keskeisin koulutustapahtuma. Muita vuosittaisia
kursseja ovat kesällä pidettävät viikon pituiset
Orff-tasokurssit I-III sekä englanninkielinen
Maailmankylä – World Village. Syyskokous tarjoaa jäsenistölle ilmaisen koulutusiltapäivän.

Varsinaiset jäsenet:
Pekka Evijärvi
pekka.evijarvi@gmail.com
Hanne Horto
hanne.horto@kotiportti.fi
Kirsi Hyyppä
kirsi.hyyppa@jippii.fi

Yhdistys on avoin kaikille musiikista ja musiikkikasvatuksesta kiinnostuneille ihmisille ammatista riippumatta. Jäseniä yhdistää erityisesti
kiinnostus käyttää Orff-pedagogiikan suomalaisia sovelluksia omassa työssään.

Laura Iivonen
laura.iivonen@porvoo.fi
Inkeri Karhos
inkeri.karhos@gmail.com

JaSeSoi ry on kansainvälisen Orff-Schulwerk–
liikkeen hyväksymä organisaatio.Yhdistyksellä
on hyvät suhteet Salzburgin Orff-instituuttiin,
Carl Orff-säätiöön ja Orff-yhdistyksiin ympäri
maailmaa. Näiden suhteiden avulla yhdistys
on pystynyt tuottamaan korkeatasoisia kansainvälisiä kouluttajia sekä omille kursseilleen
että muiden musiikkikasvatusorganisaatioiden
käyttöön. JaSeSoi ry:n kouluttajavaihtona myös
lukuisat suomalaiset on kutsuttu kouluttamaan
ulkomaille.

Juuso Kauppinen
kauppinen.juuso@kolumbus.fi
Terhi Oksanen
terhi.oksanen@netsonic.fi
Heli Raatikainen
heli.raatikainen@netti.fi
Mirkka Rouhio
mirkkarou@hotmail.com
Jukka Siukonen
siukoset@kolumbusi.fi

JaSeSoi tarjoaa jäsenilleen (jäsenmaksu 30 €):
- JaSeSoi Journal-jäsenlehden kaksi kertaa
vuodessa
- koulutusalennuksen omiin koulutustapahtumiin
- ilmaisen koulutuksen yhdistyksen
syyskokouksen yhteydessä

Laura Tarvonen
lauratarvonen@yahoo.com
38

www.jasesoi.org

