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Suomen Puhallinorkesterilittto ry:n puheenvuoro 
 
 
Hyvää päivää ja tervetuloa Lappeenrantaan minunkin puolestani! 
 
 
Olen Anu Koskinen ja opetan täällä Lappeenrannan musiikkiopistossa klarinetinsoittoa ja 
musiikin perusteita. Aivan aluksi täytyy näin klarinetistina todeta, että vaikka tämän 
puupuhaltimien teemavuoden pääinstrumentteina ovat oboe ja fagotti, sama tilanne 
koskee aivan yhtälailla klarinettiakin eli huoli on yhteinen näiden soittimien kohdalla, se 
että saataisiin lisää soittajia näihin soittimiin. 
 
Tänään olen täällä kuitenkin puhumassa toisessa roolissa eli Suomen 
Puhallinorkesteriliiton puheenjohtajana, missä tehtävässä olen nyt toiminut vuoden ja ollut 
sitä ennen liiton varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2014.  
 
 
Mikä liitto tämä sitten oikein on?  
 
Suomen Puhallinorkesteriliitto eli tuttavallisemmin SPOL on Suomen suurin 
valtakunnallinen puhallinjärjestö. Jäsenorkestereita on tällä hetkellä 201 (tuo luku 
sisältää oppilas- ja alkeisorkesterit), lisäksi liittoon kuulu toistakymmentä yhteisöjäsentä 
(eli esimerkiksi musiikkiliikkeitä tai muita yhdistyksiä joilla ei ole omaa orkesteritoimintaa) 
sekä reilut parikymmentä henkilöjäsentä. Kunniajäseniä on kolme. Jos jäsenorkestereissa 
soittavien lukumäärää katsotaan, pääluku nousee jo noin kuuteen tuhanteen.  
 
Vastaavasti SPOL on jäsenenä mm. Suomen musiikkineuvostossa, suomalaisten 
puhallinmusiikkikustantajien FinnBand ry:ssä sekä kansainvälisessä puhallinorkesteriliitto 
WASBE:ssa (World Association for Symphonic Bands and Ensembles). 
 
Mitä teemme?  
 
Puhallinorkesteriliitto järjestää koulutusta ja tapahtumia puhallinorkestereille ja 
kapellimestareille sekä yksin että yhdessä niin jäsenorkestereiden kuin muidenkin 
yhteisöjen kanssa. Meillä on pienimuotoista nuottikustannus- ja myyntitoimintaa, jaamme 
huomionosoituksia, annamme neuvontaa puhallinorkesteriasioissa ja tiedotamme 
tapahtumista. Meiltä voi myös anoa tukea omien koulutuksien tai puhallintapahtumien 
järjestämiseen.  
 
Yksi näkyvä toimintamuoto on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Puhallinorkesteri-lehti, 
joka ilmestyy sekä printtilehtenä että nettiversiona. Olemme lähettäneet lehden myös 



lukuisiin oppilaitoksiin toiveena, että sitä kautta tietoa toiminnastamme ja yleisemminkin 
puhallinalasta välittyisi teille. Toivottavasti olette tutustuneet siihen. Seuraavan lehteen on 
tulossa SML:n esittelykirjoitus tästä teemavuodesta, ja muutenkin lehden ja omien 
tiedotuskanaviemme kautta nostamme tätä teemavuotta laajempaan tietoisuuteen 
kuin vain musiikkioppilaitosten piirissä. 
 
Musiikkioppilaitoksista meidän jäseninä on vain kymmenkunta, ja tietysti toivoisin, että 
kaikki musiikkioppilaitokset joissa on puhallinorkestereita, olisivat liiton jäseniä. Joten ketä 
asia kiinnostaa, ottakaa yhteyttä; kerron mielelläni lisää. 
 
 
SPOL:n hallituksen terveisiä 
 
Kokoonnuimme viime perjantaina (5.4.2019) SPOL:n hallituksen kanssa ja mietimme 
muiden kokousasioiden ohessa, minkälaisia terveisiä teille tänään toisin. Nostan esiin 
koko hallituksen toivomia asioita, lähinnä puhallinorkesteritoiminnan erityispiirteitä 
ja mitä rehtoreina voitte tehdä niiden hyväksi. Niistä seuraavaksi. 
 
Puhallinorkesteri kokoonpanona on haastavampi kuin jousiorkesteri tai kuoro, joissa 
yksittäisiä stemmoja on huomattavasti vähemmän ja tällöin pienempikin orkesteri toimii 
kohtuullisesti, kun taas puhallinorkesterissa soittimien ja stemmojen kirjo on merkittävästi 
laajempi. Jos joku tai joitakin soitinryhmiä puuttuu, toiminta ontuu välittömästi, sillä 
puhallinorkesterinuotit yleensä ovat tietylle standardikokoonpanolle kirjoitettuja.  
Jos  ajatellaan puupuhaltimia, klarinetithan vastaavat puhallinorkesterissa 
sinfoniaorkesterin viuluja eli ilman niitä ei ole puhallinorkesteria. Oboe ja fagotti on ehkä 
joskus takavuosina ajateltu harvinaisuutensa vuoksi “ei niin välttämättömiksi” 
puhallinorkestereissa, mutta kyllä nykypäivänä ne ovat aivan yhtä merkittäviä ja 
olennainen osa kokoonpanoa aivan kuten ne kuuluvat sinfoniaorkestereihinkin. 
 
Te rehtorit olette monessa asiassa avainasemassa mm. jakaessanne resursseja ja 
tuntimääriä opistonne eri toiminnoille. Puhallinorkestereiden toimivuuden kannalta tällä 
on suuri merkitys, sillä pienetkin yksittäiset päätökset voivat ratkaisevasti vaikuttaa siihen, 
kuinka opiston puhallinelämä voi. Toki on tiedossa, että monilla paikkakunnilla on suuriakin 
haasteita niin oppilaiden kuin jopa opettajienkin saamisessa tiettyihin soittimiin. Siinä jos 
missä tahtotila nousee merkittäväksi toimintaa ohjaavaksi tekijäksi, jotta oravanpyörä 
pyörisi oikeaan suuntaan eikä osa soittimista katoa opetettavien aineiden valikoimasta.  
 
Ilolla olen kuullut, että eräissä oppilaitoksissa on puhallinorkestereiden johtajille annettu 
riittävästi viikkotunteja orkestereiden toiminnan järjestelyyn, sillä se tunti tai kaksi 
viikossa orkesterin edessä on vain jäävuoren huippu siitä työstä. Samoin se, että joissain 
taloissa puhallinopettajilla osa viikkotunneista on korvamerkitty puhallinorkesteria 
avustaviin tehtäviin, stemmaharjoitusten pitämiseen yms., on enemmän kuin hieno 
toimintatapa. Sitä toivoisi joka paikkaan. 
 



Kannattaa ajatella, että jos puhallinorkesteri toimii omassa opistossa tai 
paikkakunnalla hyvin, se mahdollistaa muita asioita: jos on puhaltajia ja lyömäsoittajia, 
on mahdollista saada toimimaan big band, samoin sinfoniaorkesterin olemassaolo 
mahdollistuu pelkän jousiorkesterin sijaan puhumattakaan kamarimusiikin laajasta kirjosta. 
Puhaltimiin kannattaa siis satsata resursseja. 
 
Yksi tärkeä avain paikkakunnan musiikkielämälle myös puhallinorkestereiden kohdalla on 
musiikkiopistojen ja eri puhallinorkesteriyhdistysten tai vastaavien kanssa tehtävä 
yhteistyö. Voimat ja soittajat yhdistämällä jälleen mahdollistetaan mielekäs toiminta. 
Vuosi sitten keväällä luin lehtikirjoituksia eräältä paikkakunnalta, jossa musiikkiopiston 
taholta oli kielletty oppilaiden osallistuminen talon ulkopuoliseen orkesteriin ja muutenkin 
laitettu kampoja yhteistyön rattaisiin. Tällainen toiminta on aivan käsittämätöntä - ja 
käsittääkseni uuden OPS:n henkikin tukee tällaista yhteistoimintaa. Onneksi 
päinvastaisia esimerkkejä löytyy, eli musiikkioppilaitos tekee aktiivista yhteistyötä 
yhdistysten kanssa ja on sitä kautta saanut toiminnan kukoistamaan.  
 
Viime aikoina on paljon ollut esillä, että pitää olla ns. matalan kynnyksen 
kulttuuritoimintaa, johon kenen tahansa on helppo tulla mukaan. Tätähän 
puhallinorkesteritoiminta on ollut jo torviseitsikoiden ajasta lähtien. Nykyisin tämä tulee 
esiin myös siinä, että monilla paikkakunnilla on mukaan saatu aikuisia puhallinmusiikin 
aloittelijoita tai niitä jotka lapsena ovat soittaneet ja vuosien tauon jälkeen palanneet 
soiton pariin. Puhallinorkesteritoiminta on oiva mahdollisuus myös vanhempien ja lasten 
yhteiseen harrastamiseen. Tämä on mitä enenevässä määrin ikärajaton ja koko eliniän 
kestävä harrastus. 
 
 
Valtakunnalliset puhallinpäivät 
 
Viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisempänä asiana haluan nostaa esiin opettajien 
osallistumisen erilaisiin koulutustapahtumiin. Erilaisia kursseja järjestävät toki monet 
tahot, mutta nyt otan huomion kohteeksi valtakunnalliset puhallinpäivät. Sehän on 
vuosittain yleensä maaliskuussa eri paikkakunnilla kiertävä viikonlopputapahtuma. 
Takavuosina sen sisältö oli pääosin puhallinkapellimestareille suunnattua, mutta viime 
vuosina siitä on tullut yhä enemmän kaikelle puhallinväelle ja miksei muillekin 
tarkoitettu tapahtuma. Opettajien kohdalla se on merkinnyt ennen kaikkea sitä, että päivien 
ohjelmassa on nykyisin  pedagogisia luentoja, mestarikursseja, workshopeja tai kaikille 
soittajille sopivaa muuta tietoutta lukuisten hyvien konserttien lisäksi eli 
täsmätäydennyskoulutusta. 
 
Esimerkiksi tämän vuoden puhallinpäivät pidettiin viime viikonloppuna Oulussa, ja siellä oli 
todella mielenkiintoisia luentoja uuden ops:n hengessä mm. improvisaatiosta sekä myös 
paneelikeskustelu opetussuunnitelmauudistuksesta. Nämä olisivat hyvin sopineet 
koulutukseksi muillekin kuin puhallinopettajille. Ensi vuonna valtakunnalliset 
puhallinpäivät järjestetään Uudessakaupungissa 20.–22.3.2020, ja sinne on tulossa 



pedagoginen perjantai, joka on nimenomaan opettajille suunnattua ohjelmaa. Samassa 
tapahtumassa on myös tämän puupuhaltimien teemavuoden päätösseminaari eli SML 
samoin kuin puhallinorkesteriliitto ovat aktiivisesti puhallinpäivien järjestelyissä mukana. 
 
Itselleni puhallinpäivät ovat viime vuosina olleet tärkeitä tapahtumia ennen kaikkea siksi, 
että siellä tapaa kollegoja ympäri Suomea ja aina siellä syntyy hedelmällisiä keskusteluja 
eri opistojen käytänteistä, oman instrumentin ohjelmistosta jne. Päivillä on aina mukana 
myös suurimmat suomalaiset musiikkikaupat näyttelyosastoineen, joten on mahdollista 
kokeilla soittimia, hankkia itselle tai oppilaille soitintarvikkeita, nuotteja jne. 
 
Mitä rehtoreina voitte tehdä, niin pyytäisin teitä kannustamaan ja suorastaan 
velvoittamaan oman oppilaitoksenne opettajia osallistumaan puhallinpäiville vähintäänkin 
silloin kun päivät järjestetään kohtuullisen matkan päässä omalta paikkakunnalta, mieluusti 
tietysti joka vuosi. Tulkaa myös itse mukaan, tämä on hyvä paikka verkostoitua 
puhallinopettajien ja soittajien kanssa. Ensi vuonna ollaan siis länsirannikolla, ja vuonna 
2021 puhallinväki kokoontuu puhallinpäiville Varkauteen.  
 
Liittomme järjestää myös vuosittain toukokuussa valtakunnallisen puhallinmusiikin 
päivän, jolloin toivomme jäsenorkestereiden tekevän omilla paikkakunnillaan jotakin 
sellaista, jolla puhallinmusiikki saa näkyvyyttä. Tänä vuonna se on perjantaina 10.5., ja 
toivottavasti silloin juurikin näitä puupuhaltimia teemavuoden kunniaksi tuodaan esiin. 
 
 
Aivan lopuksi palaan alkuun eli huoleen puupuhaltimien soittajien vähenemisestä. Huoli on 
todellinen, sillä se näkyy jo nyt Suomen ammattipuhallinorkesteissa eli 
sotilassoittokunnissa, joissa on pulaa juuri oboen, klarinetin ja fagotin soittajien kohdalla. 
Avoimia työpaikkoja on koko ajan, eli alalle haluaville on töitä varmasti tarjolla (näin 
rohkenen sanoa) - ja mikä on huomionarvoista, nämä työpaikat täytetään nimenomaan 
suomalaisilla hakijoilla. Nostan tämän asian esiin siksi, että sotilassoittokunnilla on 
vaikutusta myös monen musiikkioppilaitoksen toimintaan tuntiopettajien 
muodossa. Mahdollistamalla puhallinopetuksen resurssit oppilaitoksissa mahdollisimman 
laajasti mahdollistatte sen, että aikanaan opistoihin riittää ja saadaan opettajia myös tätä 
kautta. 
 
Tässä vaiheessa kiitos SML:lle, että kutsuitte meidät mukaan tämän teemavuoden 
yhteistyökumppaniksi. Me Suomen Puhallinorkesteriliitossa haluamme niin oman tiedotus- 
ym. toimintamme kuin jäsenorkestereiden kautta edistää puhallinsoitinten soittamista ja 
todella toivon, että musiikkiopistoissa halutaan kaikin tavoin nostaa puupuhaltimien 
opiskelu uuteen kukoistukseen, tämä puupuhaltimien teemavuosi on siihen oiva startti, 
tarttukaa siihen! Kiitos! 
 
--------------------------------------- 
anu.koskinen@lprmo.fi, spol.pj@gmail.com 
p. 045-1483959 
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