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My final project is a mix of biography and a micro historical description of the recording
process of my debut album under the artist name Haydé. The recording took place mostly
in October and November 2015. This thesis might help anyone who is interested in how to
manage with all the practicalities when there are more than fifteen people working to
achieve the same target and you should know every detail. In this case the project involved
recording an album with a string orchestra, which took a lot of organizing. The report provides the reader with some useful tips.
First I introduce the practical process, for example, things to consider before the actual
recording session and the recording order. I also discuss leadership and how to manage
with a big orchestra. Then I reflect on my musical solutions and working methods and the
philosophical questions behind them. Where does the music come from? How do I arrange
my own songs? I challenge myself to investigate my creative work. What is the process in
me when I create music? Is there something I should be aware of to avoid it? Finally I
introduce the concert concept I made up and contemplate my future. I also discuss my
lyrics and language choices.
In my opinion, all artists are explorers. I believe that there is always something which needs
to be created. The world is never ready. I approach this phenomenologically, so the discussion is based on my own intuition and experience. Nothing can really happen in this
world, if we do not take risks. I gathered all my courage to realize my long time vision. I
had to analyze it carefully. What does it mean? My mission was to find the connection
between what I hear and the emotion that is created. It takes some personal growth as well
as enough information to get started. The rest of it will appear when you have already
jumped.
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Johdanto

Muusikoksi kasvamisen prosessi alkoi vuonna 2007, kun pääsin aloittamaan opinnot
Pop & Jazz konservatoriossa. Samaisena syksynä sävelsin tulevan esikoislevyni alkusoiton teeman ”Boxing Princess I” pienessä opiskelijasoluasunnossani. Se uinui pöytälaatikossa kevääseen 2015 asti, kunnes olin valmis tekemään siitä kokonaisen sovituksen jousiorkesterille ja puhaltimille. Musiikin kerrosten hahmottaminen ja musiikillisen
ajattelun kehittäminen ovat olleet työmaani näinä vuosina. Miten toimin muusikkona,
opettajana, säveltäjänä ja orkesterisovittajana. Suuret kokonaisuudet kiehtovat minua;
aina suuren orkesterin organisoimisesta ja käytännön järjestelyistä pienen sovitusyksityiskohdan hiomiseen. Rakastan luoda kokonaisia maailmoja, joissa hahmotan ytimen
ja siitä polveilevat sivujuonteet sekä eri näkökulmat. Tällä tavoin ajateltuna sävellys on
ydin. Sovitus on näkökulma. Etsin näkökulmaani lähes 10 vuotta. Viime keväänä hyppäsin ja tein sovituksia itse alusta loppuun.

Kyseessä on keväällä 2015 toteutettu B-tutkinto artistinimellä Haydé. Pidin myös konsertin Imatran Kulttuuritalolla Karelia -salissa samaisella 17 henkisellä orkesterilla 6.11.
Lavalla on aina 9 jousisoittajaa, komppisektio, johon kuuluu piano, kontrabasso ja rummut. Puhaltimina ovat käyrätorvi ja flyygelitorvi/trumpetti. Kapellimestarina on Johannes
Österlund, joka teki levylle ja konserttiin myös neljä sovitusta.

Tällä hetkellä olen äänitysprosessissa tämän orkesterini kanssa. Yhteensä 14 kappaletta
tulee olemaan keväällä 2016 ilmestyvällä albumillani. Albumin äänittää, miksaa ja masteroi Jori Levantovskij. Äänitykset ovat tapahtuneet joko Jorin studiolla tai Bulevardin
juhlasalissa.

Suuren kokonaisuuden pitäminen kasassa tarkoittaa monen asian huomioon ottamista.
Päämäärän täytyy loistaa kirkkaana mielessä, että hahmottaa mitä kaikkea sinne pääsy
edellyttää.
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Kuvio 1. Haydé ensiesitys 27.5.2015 Bulevardin juhlasalissa. Metropolian B-kurssitutkinto konsertti.

Kysymykset, joita pohdin kirjoittaessani raporttia
Aluksi lähden liikkeelle äänitysprosessista. Ensimmäinen kysymykseni on miten äänitysprosessi eteni ja mitä kaikkea tuli vastaan. Pohdin kuinka iso kokoonpano vaikutti
äänityksen organisointiin. Isolla kokoonpanolla tarkoitan yli neljän hengen bändiä ja
tässä tapauksessa meitä on yhteensä 17 lavalla. Kysyn myös itseltäni kysymyksiä taiteilijana filosofisemmassa osuudessa. Käsittelen läpi raportin myös tavalla tai toisella
kysymystä siitä, että kuinka paljon tarvitaan tietoa, jos on riittävästi rohkeutta hypätä
tuntemattomaan. Teen itsetutkiskelua ja havainnoin omia tuntemuksia. Kertaan menneiltä vuosilta oppimiani asioita ja kerron orkesterista. Luvussa 4 syväluotaan ytimeen
asti, ja selvitän motivaationi lähdettä tehdä ylipäätään yhtään mitään.

Lopussa kysyn, että kuinka tästä eteenpäin. Tämä kaikki vaatii minulta lujaa tahtoa ja
myös taloudellisia resursseja. Haastan myös itseäni tässä opinnäytteessä kysymyksillä: ”Miten aiot tämän selvittää?” -tyyppisesti.

Työtapa
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Metodini on ollut heittäytyminen. Sovittaminen vaati aimo annoksen rohkeutta ja sinnikkyyttä. Työtuntien laskeminen on ollut turhaa. Into ja motivaatio ovat ehdottomasti tärkeimpiä, että jaksaa vetää näin isoa prosessia. Luvussa 6 kerron kuinka etsin tietoa sovittamisesta. Käsittelen työtapojani myös siltä kannalta, että millainen on ajatteluni ylipäänsä. Uskon, että näkemys maailmasta vaikuttaa suuresti siihen miten toimii käytännön asioiden parissa.

Olen tutkinut erialisia soundimaailmoja, ja kokenut, että olen löytänyt omani. Vihdoin.
Siinä meni monen monta vuotta, mutta sitkeys palkittiin. Olen ehdottomasti soundi-orientoitunut muusikko. Mielestäni soundi on oleellinen osa musiikillista sisältöä ja haluan
edelleen syventää tätä osa-aluetta.

Tietoperusta
Opinnäytetyöni on käytännönläheinen ja pohtiva. Tutkimusmetodini tietoperusta on ollut
käytännössä heittäytyminen ja nyt olen tarkastellut koko prosessia tässä opinnäytteessä
ikään kuin mikrohistoriallisessa muodossa fenomenologisen tutkimusmenetelmän turvin
eli tuottanut tietoa havaintojeni ja kokemusteni pohjalta.

Toki tietoperustani muusikkona perustuu suurelta osin aikaisempaan osaamiseeni; tietoon ja taitoon monen asian osalta. Tässä projektissa voisin sanoa sen perustuvan myös
rohkeuteen käyttää aiemmin hankittua tietoa ja kehittynyttä taitoa intuitiivisesti. ”Jos etsit
turvaa, elä vaarallisesti”, sanoo Tommy Hellsten (Hellsten 2000, 49).
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Äänittäminen

Äänittäjän valinta. Paikan valinta. Mikkien valinta.
Kesällä heräsi suuri tarve äänittää keväällä sovittamani kappaleet. Oikeastaan se oli jo
keväällä hyvin kirkkaana mielessäni, että nämä täytyy saada levylle. Kesällä annoin aikaa ajatukselle ja pohdin, mikä olisi paras tapa toteuttaa tämä. Pari vuotta sitten isäni
teki äitini kanssa joululaulun, jonka he veivät masteroitavaksi Jyrki ”Speedy” Saarisen
studioon Oulunkylään. Muistin, että siellä käydessäni siellä oli töissä Jori Levantovskij,
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joka oli kouluajoilta tuttu Metropoliasta. Katselin Jorin nettisivuja ja vakuutuin hänen taidoistaan äänittää isoa orkesteria. Jori on äänittänyt paljon akustista musiikkia, big bandeja ja live- levyjä. Sovimme tapaamisen ja pääsimme hinnoista ja aikatauluista yksimielisyyteen.

Paikan valinta alkoi heti pyörimään mielessäni. Sen täytyi olla riittävän suuri, jotta mahtuisimme sinne. Mieleeni tuli tietysti tämä Bulevardin juhlasali, joka on erittäin hyvä akustisilta ominaisuuksiltaan. Otin yhteyttä Metropolian johtoon, ja kysyin, saisinko varata Bulevardin juhlasalin muutamaksi viikonlopuksi äänityksiä varten ja suuri kiitos Metropolialle, kyllä sain! Varmistin vielä, että laskua ei ole tulossa perään ja kerroin, että tämä
veisi minua eteenpäin valmistuttuani. Sain kulkulätkän ja avaimet.

Kuvio 2. Bulevardin juhlasali.

Laskimme Jorin kanssa kustannukset. Jori lainasi tutuiltaan mikkejä sekä osti myös lisää
mikkejä ja kuulokkeita äänitystä varten. Jori tuli meidän harjoituksiin ja kuunteli jokaista
viulua ja valitsi kokoelmastaan sopivan mikin jokaiselle. Esimerkiksi metallimaisemmin
soivat viulut saivat mikin, joka pehmensi niiden soundia. Mittailimme ja otimme valokuvia
mikkien asennoista. Laitoimme teippimerkintöjä. Etsimme salin keskikohdan ja sinne laitoimme tilamikit. Jori äänitti meidän harjoitukset. Hän tarkasti rumpujen luonnollisen
soundin ja mietti kaikki mikkivalinnat etukäteen tarkasti, jotta lähtösoundi olisi mahdollisimman laadukas. Tila oli upea ja saimme taltioitua sen.
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Kuvio 3. Äänittäjä ja tuottaja Jori Levantovskij.

Ison orkesterin hallinnointi äänitystilanteessa
Ensimmäisenä päivänä emme saaneet niin paljon aikaan kuin olisi pitänyt. Äänittäjällämme Jorilla oli kuumetta, ja hän myöhästyi. Johannes harjoitutti jousia sillä aikaa kun
vedimme piuhoja mikkejä ja kuulokkeita varten. Jori toi oman studionsa juhlasaliin ja
kaikki täytyi pystyttää sinne. Minä tarjoilin aamukahvia ja kroissantteja marmeladilla. Aurinko paistoi juhlasalin suurista ikkunoista sisään ja kaikki olivat hyvillä mielin aloittamassa äänitysrupeamaa.

Pystyimme aloittamaan melko myöhään, joten tietynlainen mielen virittyneisyys pääsi jo
hieman laskemaan. Lounasaikaan soitin ja tein tilauksen meille valmiiksi lähellä sijaitsevaan nepalilaiseen ravintolaan, jolloin säästimme aikaa kun ruoka oli meille valmiina.
Kaikki valitsivat netistä mieleisensä ruoka-annoksen ja minä pidin kirjaa kaikesta.

Illalla huomasimme päivän tuotoksia kuunnellessamme, että parasta jälkeä tuli silloin
kun olimme soittaneet kappaletta juuri ennen äänitystä joitakin kertoja ja hioneet haastavat paikat. Viuluilla kesti aina hetki tottua uuteen sävellajiin, joten vire oli yleensä parempi, jos aikaa oli ollut enemmän päästä sävellajiin ja uuteen kappaleeseen kiinni. Huomasimme myös, että vaikka kaikki olivat hyvin harjoitelleet kotona, meidän täytyi saada
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vielä kaikki soittamaan yhteen. Hienovire vaihtelee jokaisella soittajalla. Katsoimme asemanvaihdot ja jousitukset kuntoon aina ennen jokaista vetoa.

Kapellimestarin rooli äänityksessä
Johannes toivotti alussa kaikki aina tervetulleeksi ja käynnisti päivän. Hän kertoi päivän
rakenteen. Soittajilla oli tiedossa mitkä kappaleet purkitetaan minäkin päivänä, mutta
saatoimme toisinaan hieman vaihtaa järjestystä päivän kuluessa. Johannes viritytti orkesterin ja toimi kapellimestarina äänitystilanteessa samalla tavalla kuin konserttia johtaessaan. Johannes piti myös huolta soittajien jaksamisesta ja pidimme 5 minuutin taukoja sopivissa väleissä. Lounastauolla poistuimme rakennuksesta ja tuuletimme salia.
Hän harjoitutti jokaisen kappaleen ennen äänitystä ja yhteistyö Joriin ja minuun pelasi.

Kuvio 4. Kapellimestari Johannes Österlund 27.5.2015.
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Klikin teko ja orkesterin johtaminen äänitystilanteessa
Pari viikkoa ennen varsinaista äänitystä pohdimme yhdessä kapellimestarin ja äänittäjän
kanssa, että miten toteuttaisimme johtamisen ja klikkien ohjelmoimisen jokaisen kappaleen kohdalla äänitystilanteessa. Osaan kappaleita päädyimme laittamaan tasaisen klikin ja pariin kappaleeseen kapellimestarimme Johannes naputti kädellä klikin, joka ajettiin jokaiselle soittajalle korvaan samaan aikaan kun hän johti. Silloin hän keskittyi enemmän ekspressiivisiin asioihin johtaessaan. Näihin kappaleisiin lukeutui esimerkiksi levyn
loppusoitto ”Invisible Soldier”. Vapaasti kokonaan ilman klikkiä johdettiin muun muassa
levyn alkusoitto ”Boxing Princess I” ja joitakin yksittäisiä osia kuten kappaleen ”You” alkuosa. ”Waltz Of The Night” -kappaleeseen ohjelmoimme klikkiautomaation, jossa
tempo nousee aluksi yhden osan aikana kymmenen pykälää ja seuraavassa osassa
vielä viisi, kunnes lopputempo on saavutettu. Mietin kovasti tempoja. Kuuntelin eri harjoitusnauhoja, ensimmäisiä demoja ja kevään konserttia. Johannes mietti myös tempot
ja yhteistuumin löysimme hyvät ratkaisut.

Kuvio 5. Klikkien tekoa kirjastossa. Johannes Österlund ja Jori Levantovskij.
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Äänitysjärjestys

Kuvio 6. Pianon ja rumpujen äänitys.

Rummut ja osa pianoista äänitettiin ihan ensimmäisenä ja se tapahtui kahdessa päivässä ennen jousien äänitystä ihan lokakuun alussa. Jousien äänitys toteutettiin kolmena päivänä lokakuun puolessa välissä. Molemmat sessiot pidettiin Bulevardilla Metropolian tiloissa sijaitsevassa juhlasalissa. Alun perin varasin jousille enemmän aikaa,
mutta minun oli vaikea sitouttaa soittajia kolmena perättäisenä viikonloppuna. Tarkoituksena oli saada myös päällekkäisäänitysraitoja, mutta keksimme, että käytämme eri ottoja
tuplauksina niissä kohdissa, joihin se sopisi.

Ennen tätä kaikkea täytyi olla selvillä äänittämisen tekninen puoli ja rumpuäänitysten
jälkeen täytyi editoida rumpuraidat ja jättää klikit niihin kohtiin, joissa rummut eivät olleet
mukana. Jousiäänityksiä varten teimme myös markkerit, jotta äänittäjän oli helppo liikkua
osasta toiseen äänityksen aikana. Kappaleet ovat välillä hyvin pitkiä, joten Joria helpotti
suuresti, jos hän tiesi mikä klikki -raidassa on ”K-osa”, josta täytyi äänittää uudestaan.
Monet pienet asiat, kuten markkerien teot, ovatkin suuria asioita äänitystilanteessa.
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Kuvio 7. Bassoäänitys Jorin studiolla Mikkolassa. Kuvassa Joonas Tuuri.

Kontrabasso oli myös soittamassa jousipäivinä kolmessa kappaleessa samaan aikaan,
koska täysin johdettavia kappaleita on hankala soittaa jälkikäteen päälle. Myös viulujen
vireeseen tietysti auttoi basson kuuleminen. Viritimme usein ja ei vain kappaleiden väleissä vaan melkein joka toisen oton jälkeen. Kaikki muut kappaleet jouset soittivat
omana ryhmänään ilman kontrabassoa, jotta Jori pääsee kunnolla kiinni alataajuuksiin
miksausvaiheessa. Silloin toiseksi ja kolmanneksi matalimpia stemmoja soittavat sellotkin saadaan parhaimmilleen levylle.
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Kuvio 8. Jousiäänitys. Jousia soittamassa ovat Pinja Lintonen, Tina Nikku, Lotta Ahlbeck, Sini
Laine, Anna Kiiski, Kaija Mäki-Leppilampi, Tuuli Kainulainen, Antti Kolehmainen ja Maria Wilkus.

Pianoraidat jouduimme soittamaan sähköpianolla ja käyttämään hyvää sample -kirjastoa
soundin löytämiseen. Juhlasalin flyygeli oli yllättäen vireessä 445 Hz, joten ei olisi ollut
mitenkään mahdollista käyttää sitä. Kaikki viritettiin 442 Hz vireeseen.

Puhaltimet äänitettiin Jorin studiolla Vantaan Mikkolassa. Niihin tullaan luomaan koneellisesti samanlainen tilan tuntu kuin Bulevardin juhlasalissa. Kontrabasso äänitettiin myös
Jorin studiolla. Kappaleeseen ”No room for me” äänitettiin sähköbassoa yhteen osaan.
Teimme myös joitakin tuplauksia kontrabassolla sellostemmoihin, jotta saimme hieman
lisää massaa. Seuraavina ovatkin vuorossa laulut, loput pianot ja syntetisaattorit sekä
lopuksi jälkituotanto.
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Kuvio 9. Puhaltimien äänitys. Kuvassa Tomi Nikku ja Miriam Brown.

Mainittakoon, että kukaan meistä ei ollut aiemmin tehnyt vastaavanlaista äänityssessiota. Käytännössä opimme, kuinka hoitaa asiat ja mikä on järkevää ja toimivaa. Kaikki
yhdessä sukelsimme tuntemattomaan. Haastavia asioita rumpu- ja pianoäänityksessä
oli ”Invisible Soldier” -instrumentaalikappaleen vapaalla kädellä soitetun klikin tulkitseminen. Johannes ei ollut paikalla näyttämässä ja kappaleessa on muun muassa accelerandoja eli kiihdytyksiä ynnä muita erikoisuuksia kuten tahtilajin vaihdoksia. Laskimme
kaikki kädet viuhuen tahteja ja koitimme saada kappaleen narulle. Erehdyksien kautta
pääsimme kuin pääsimmekin maaliin. Rumpali-perkussionistimme Juhana Kiiski käveli
välillä ympyrää ja kuunteli keskittyneesti parin viikon takaista harjoitusnauhaa ja teki
muistiinpanoja. Kappale ei ollut nimittäin kevään konsertissa, joten täytyi todella tehdä
töitä, että pääsimme kappaleeseen sisälle vain vapaan klikin ollessa osviittana.
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Ison orkesterin hallinnointi

Olen itse vastuussa kaikesta: Kaikista aikatauluista, logistisista asioista, paikkojen avaimista ja varauksista, kahvista ja pullasta, soittajien kipeistä hartioista, sävellyksistä ja
sovituksista, keikan juontamisesta ja artistina olemisesta aina äänittämispsykologiaan ja
talouden hoitoon saakka. Täytyy olla lempeä ja luja johtaja sekä palvelija. Me kaikki palvelemme musiikkia ja toisiamme. Haluan olla luottamuksen arvoinen. En halua luvata
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liikoja vaan olla rehellinen. Toisaalta olen ujo ja alan helposti kyselemään liikaa muiden
mielipiteitä, mutta vuosien kokemus bändien kanssa touhuamisesta ja virheiden tekemisestä on tuonut sellaista varmuutta kantaa vastuu omista valinnoista, etten enää pelkää
tehdä päätöksiä itsenäisesti samalla tavalla kuin aiemmin. Luottamus omaan tapaan hoitaa käytännön asiat on todella tärkeä. Sosiaaliset ja musiikilliset ”antennit” täytyy olla
herkässä asennossa ja täytyy osata sanoa oikeat asiat, jos aikoo viedä prosessia haluamaansa suuntaan. Tässä on opittavaa edelleen, mutta olen myös kiitollinen kaikista sivupoluista vuosien varrella, jotka ovat antaneet kokemusta.

Ajatuksia johtajuudesta
”Johtajuus määritellään toiminnaksi, jonka avulla ihmisten työpanosta ja fyysisiä voimavaroja pystytään hankkimaan, kohdentamaan ja hyödyntämään tehokkaasti tietyn tavoitteen saavuttamiseksi” (Seeck 2015, 20). Nykyään johtajuus on harvemmin enää yhden
yksinvaltiaan eli diktaattorin valtaa. Toki työllä täytyy usein olla joku määritelty johtaja tai
johtajia, joiden tehtävänä on huolehtia, että lopputulokseen päästään. Usein johtajuus
on demokraattisesta mentorointia yhdessä koko ryhmän kanssa. Pohdiskelin kahvia keittäessäni äänityksen tiimellyksessä, että kuinka paljon johtamisesta on lopulta palvelemista. ”Ihmisten johtaminen on myös palvelutehtävä, jonka tulisi tuottaa sopivat olot työnteolle sekä auttaa ihmisiä saamaan esiin parhaat puolensa” (Juuti 2006, 232). Koin tämän konkreettisesti pitävän paikkansa kun näin soittajien iloiset ilmeet, kun kuljin kahvipannu kädessä täyttelemässä heidän tyhjiä kuppejaan. Päivät olivat pitkiä ja raskaita.
Pienistä teoista tuli suuria.

Mistä usko auktoriteetin oikeutukseen muodostuu? Se ei varmasti ole kovin yksiselitteinen asia. Auktoriteetilla tarkoitetaan tietojensa, asemansa tai persoonansa takia kunnioitettua, arvostettua ja käskyvaltaista henkilöä tai tällaisen henkilön asemaa. Jollain tapaa auktoriteetin asema täytyy ansaita, mutta uskon, että teitä on monia. Auktoriteetin
täytyy jollain tapaa pystyä vakuuttamaan ympärillä olevat ihmiset omasta kyvykkyydestään hoitaa hänelle uskottu tehtävä, jolloin syntyy usko ja ennen kaikkea — luottamus.
Silloin ympärillä olevat antavat oikeutuksen toimia auktoriteettina.

”Autoritaarinen ihminen kaipaa voimakasta johtajaa ja alistuu tämän edessä, mutta
vihaa heikkoja, on heille kova ja julma. Tätä on selitetty (Stanford 1956) niin, että
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autoritaarisella ihmisellä on tiukka ja rankaiseva yliminä 1, joka ei kuitenkaan ole
hyvin niveltynyt hänen minäänsä.” (Eskola 1985, 95).

Auktoriteetin asemassa olevien henkilöiden toimintaa täytyy kyseenalaistaa. Ryhmässä
vallitsee luottamus ja avoimuus silloin, kun ”kissat nostetaan pöydälle”. Kaikki ryhmässä
olevat kokevat olevansa vastuullisia yksiköitä, kun heitä kohdellaan tärkeinä. Vastuunkantaminen jakautuu eikä epätervettä valta-asetelmaa pääse syntymään. Ihmiset kuitenkin kaipaavat usein johtajia ja selkeitä auktoriteetteja luonnostaan. Millainen on hyvä
johtaja? Mielestäni tämä seuraava kuva kertoo hyvästä johtajuudesta enemmän kuin tuhat sanaa.

Kuvio 10. Boss & Leader

Johtajaksi heittäytyminen

1 Yliminä tarkoittaa Sigmund Freudin persoonallisuusteoriassa yhtä psyykeen kolmesta osasta.
Yliminä eli superego on lapsen viettipyrkimysten värittämä; toisaalta suojeleva ja rankaiseva. Se
muotoutuu pääosin lapsen oppiessa kasvattajiltaan, millainen toiminta on hyväksyttävää.
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Ajatus johtajasta palvelijana kiehtoo minua; samoin ajatus johtajaksi heittäytymisestä.
Entä millaisella luonteen laadulla on hyvä johtaa? Arto Hiltunen, joka johti 30 vuotta
SOK:ta, kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa 18.10.2015, että empaattisuus on
johtajan tärkein ominaisuus. Taiteilijat ovat usein empaattisia. Haasteena on yhdistää
jämäkkyys ja empaattisuus johtajan ja samaan aikaan taiteilijan roolissa. Mielestäni heittäytyminen tietynlaiseen rooliin, tässä tapauksessa johtajan rooliin, ja sille roolille kuuluviin velvollisuuksiin auttaa tässä haasteessa. Taiteilijan luotto omaan tekemiseen on
usein kehittynyt oman taiteen tekemisen myötä, joten näkisin nämä kaksi asiaa lopulta
toisiaan vahvistavina. Herkkyys ja vahvuus kulkevat yhdessä nuoralla tiukasti toisiaan
kädestä pitäen.

Toisaalta on myös vaikeaa uskaltaa olla johtaja. Helposti sysää vastuun muille eikä uskallakaan viedä alkamiaan asioita loppuun niin kuin oli ajatellut. Syitä voi olla monia.
Joskus kyseenalaistus käy liian kovaksi ja usko omiin tavoitteisiin horjuu. Joskus taas
haluaa miellyttää valinnoillaan liikaa yhteisöä, koska pelkää hylkäämistä. Mielestäni silloin täytyy terävöittää mielessään uudestaan tavoitteet. Matka perille ei tapahdu uskottelemalla. Se tapahtuu uskomalla ja toimimalla sen uskon mukaan käytännössä. Ei johtaja tiedä yhtään sen enempää matkankulusta kuin ryhmän muut jäsenet, mutta hän tietää päämäärän.

Sosiaalinen aspekti, työnjako ja käytännön asioiden hoito
Tässä orkesterissa ja äänitysprosessissa meillä oli periaatteessa kolme johtajaa: minä,
äänittäjä ja kapellimestari. Äänitystilanteessa tuotin samaan aikaan. Mietin, että mikä
otto oli tarpeeksi hyvä ja mikä jätetään. Välillä vuorottelimme kappalekohtaisesti esimerkiksi fraseerauksen hiomiseen liittyvissä asioissa. Konserttimestari johti välillä sektioiden
harjoituttamista ja useimmiten tietysti Johannes. Jori hyppäsi myös toisinaan äänityspöydän takaa ja pyysi harjoituttamaan jotain kohtaa, jossa oli vaikka epävireisyyttä. Kaikki
saivat käyttää osaamistaan. Työnjako parani koko ajan ja viimeisenä jousien äänityspäivänä kaikki sujui erittäin hienosti ja luontevasti työnjaon kannalta.

Yhteydenpito kaikkiin 15 soittajaan tuo myös omat haasteensa. Keväällä perustin konserttia varten aikataulukyselyn Doodleen, joka on internetissä toimiva ilmainen kalenteri.
Aluksi täytyy rekisteröityä ja perustaa ”oma kysely”, joka lähetetään sähköpostilla niille
henkilöille, joiden halutaan vastaavan aikataulukyselyyn. Se on ilmainen ja erittäin kä-
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tevä varsinkin suuremman ihmisjoukon kasaamisessa samaan aikaan ja samaan paikkaan. Vastaukset saatuani räätälöin harjoitusajat niin, että jokaisessa sektiossa oli aina
joku paikalla. Mieluiten vielä niin, että eri soittaja kuin toisessa harjoituksessa, jotta kaikki
saivat harjoitusta. Tein taulukon, josta soittajat näkivät kaikki aikataulut ja kenen pitää
olla milloinkin paikalla. Äänityksistä sellainen yksityiskohtainen esimerkki, että minun piti
ottaa yksi viulisti, joka soitti aluksi kakkossektiossa ja siirtyi viimeisenä päivänä ykkössektioon. Kaikki viulistit eivät päässeet koko ajaksi paikalle.

Aloitin kaiken suunnittelun aina ensin kysymällä kapellimestarilta hänen aikataulunsa.
Haluan, että soittajilla on selkeät sävelet myös käytännön järjestelyiden suhteen. Tunne
siitä, että kaikki on hoidossa, tuo varmuutta kaikkeen. Kokonaisuus voi muuten muuttua
nopeasti erittäin sekavaksi, elleivät asiat ole selkeästi ilmaistuja aikataulujen ja paikkojen
osalta. Ennakoiminen. Sitä opettelen jatkuvasti. Kirjoitan koko ajan muistilistaa. Olemme
heti pulassa, jos en vaikka muista kertoa soittajille, että muistavat ottaa nuottitelineet
mukaan. Huomasin myös, että monen tunnin työ oli lähettää kaikille nuotit ja demot. Harjoituksia varten pidin myös listaa, että kuka saa nuottinsa tulostettua ja kuka ei. Tulostin
totta kai heille, joilla ei ollut siihen mahdollisuutta. Myös teknologia oli apuna välillä ja
nuotteja katsottiin tietokoneilta suoraan.

Delegoin jousitusten teon aina jollekin soittajalle, koska niistä en itse ymmärrä mitään.
Jousitukset liittyvät kaikkeen kuten tietysti fraseeraukseen ja yhteiseen vireeseen. Yleinen soljuvuus paranee huomattavasti, jos kaikki soittavat samalla tavalla. Pop -puolen
muusikkona olen tottunut tietynlaiseen vapauteen tulkita nuottikuvaa, mutta nyt törmäsin
siihen, että tässä täytyy olla loppuun asti mietittynä paljon enemmän asioita. Esimerkiksi
jotkut riffit saattoivat alkaa kuulostaa sekavalta tai huonosti soitetulta ihan vain siksi, jos
menossa oli kovin erilaisia jousitusratkaisuja samaan aikaan, vaikka kaikki olisivatkin
soittaneet kohdan hyvin. Kevään konsertissa en osannut vielä ajatellakaan koko asiaa.
Määräsin vain konserttimestarin ja harjoituksissa viulistit olivat kyllä onnekseni aktiivisia.
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Mikä olennaista levyllä, taiteellinen oma näkökulma

Tässä osiossa kysyn itseltäni, että mistä kaikki kumpuaa. Miksi valitsin jouset? Minkälaista maailmaa soundi-ihanteeni edustaa minulle? Onko se vain musiikillinen maailma
vai liittyykö siihen syvempiä merkityksiä?
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Mielestäni esimerkiksi sointiväri kuvastaa monia asioita. Rytmit pilkkovat ja halkovat ilmaa. Rummut järjestävät aikaa yksiköihin, jotka voimme selkeästi havaita. Mietin
aluksi, haluanko rumpuja ollenkaan. Rakastan liitämistä. Jouset voivat liitää. Loputon
ääni, jonka ei koskaan tarvitse katketa siihen, että soittajan täytyy ottaa esimerkiksi lisää ilmaa. Siinä on jatkuvuuden tunne läsnä koko ajan. Näen mielessäni aavoja alueita
ja saan lisää tilaa itseeni kun kuuntelen jousia.

Jousien ääni ei syty heti. Se pieni aika kun jousi vasta koskettaa kieltä; soittaja aloittaa
käden liikkeen ja ääni syntyy vasta sitten. Se on se viive mikä on minun sielussani.
Tunnistan siinä oman sisäisen rakenteeni ja jonkinlaisen hitauden, mikä väistämättä on
mukana musiikissani.

Joskus vuosia sitten opettajani ovat sanoneet minulle, että minun täytyy osata erottaa
itseni musiikistani; en ole yhtä kuin musiikkini. Palaan jo silloin ajattelemani ajatukseen
ja kysyn: sävellänkö itseäni? Pitäisikö minun osata käsitellä musiikkia enemmän irrallaan itsestäni? Mielestäni vain aika voi tehdä sen. Onhan esimerkiksi äidin ja lapsen
symbioosi alussa niin merkittävä, että lapsi luulee jonkin aikaa olevansa yhtä äitinsä
kanssa. Vasta kun lapsi kasvaa ja aikaa kuluu, se saa oman identiteetin irrallaan äidistä. En ole vieläkään päässyt irti syvästä ja omistavasta suhteesta kappaleisiini,
mutta huomaan mitä enemmän aikaa kuluu, näen ne omina yksiköinään ja mielestäni
olen viime vuodet kasvanut nimenomaan tässä asiassa. Olen oppinut käsittelemään
tuotostani. Se joskus minusta syntynyt maailma alkaa elää omaansa.

Palaaminen alkulähteelle
Olen kasvanut perheessä, jossa kaikki taiteeseen liittyvä toiminta tehdään itse. Isäni ja
äitini ovat lauluntekijöitä. Äitini on myös maalannut ja kirjoittanut. Isäni on tehnyt musikaalin ja kokonaisen levyn. Nyt he tekevät toista yhteistä levyä, johon isäni tekee taas
kaiken itse alusta loppuun omassa kotistudiossaan. Vain masterointi hoidetaan muualla.

Olen myös itse syvimmiltäni laulaja-lauluntekijä, en niinkään pelkästään laulaja. Olen
aina esiintynyt pianon takaa, mutta opiskelun myötä opettelin myös laulamaan ilman pianoa. Palaaminen alkulähteelle tarkoittaa sitä, että kaivaudun juuriini ja soitan ja laulan
samaan aikaan myös.
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Vuosien aikana olen oppinut paljon muilta muusikoilta perheeni lisäksi, mutta nyt tuli aika
ottaa ohjat omiin käsiin. Alkulähteelle palaaminen merkitsee eniten sitä, että kaivaudun
ytimeen. Se on sitä, että uskallan kuulla päässäni loppuun asti oman visioni ja lähteä
tavoittelemaan sitä. Se on sitä, että valitsen näkökulman, jonka kautta käsittelen musiikillista ydintä. Ydin on sävellys. Sovittaminen on mielestäni näkökulma.

Syvin minä — taiteen tekemistä minuuden ytimestä käsin
Johannes sanoi hienosti keväällä, kun pidimme yhteisiä sovitussessioita, että musiikissa
täytyy olla jotain mitä rakastaa. Se riittää minulle. Niin minä toimin. Se, että rakastaa,
lisää automaattisesti rakkautta maailmaan. Musiikki ei ole minulle vain musiikkia. Se on
ilmaisun väline. Luomamme asiat vaikuttavat enemmän tai vähemmän meihin itseemme
ja ympäristöömme.

Kirjassa ”Mistä on taitelijat tehty?” Marja Sakari pohtii seuraavaa:
”Taiteen tekemisen merkitys on taiteilijalle yhteneväinen elämän tarkoituksen
kanssa. Jos joku työ auttaa meitä oman itsemme ja ympäröivän maailman ymmärryksen etsinnässä, se on mielekäs tapa olla maailmassa. Taiteen merkitys on liikkeessä ja asteittaisessa tapahtumien, olemisen ehtojen ja kokemusten avautumisessa” (Kantokorpi & Sakari 2004, 21).

Marja Sakari lainaa myös itse tekstissään ranskalaisen fenomenologisen koulukunnan
filosofi Maurice Merleau-Pontyn ajatusta:
”Vaikka maailma olisi olemassa vielä miljoonia vuosia, maalareiden olisi, jos heitä
vielä olisi jäljellä, yhä sitä maalattava. Se maalaus maailmasta ei voi koskaan tulla
valmiiksi” (Kantokorpi & Sakari 2004, 21).

Kaikkia sävellyksiä ei myöskään ole vielä sävelletty. Taiteilija on aina uutta luova ja muutosta aikaan saava. Omat arvot ja mieltymykset ohjaavat prosesseja ja valintoja. Jokaisella säveltäjällä ja maalarilla on aina annettavana oma visionsa.

Mutta miksi minä pitäisin visiotani tärkeänä? Eikö maailmassa ole jo riittävästi musiikkia
ja erilaisia näkökulmia? Näiden kysymysten kanssa olen kamppaillut. Toisinaan säveltäminen on ollut minulle elinehto — hengen pitimiksi olen niitä lauluja tehnyt. Jättäisinkö
asian kuitenkin sitten siihen? Olenhan edelleen hengissä. Miksi minun täytyisi tehdä
niistä sovituksia? Miksi minun täytyy saada ääneni kuuluviin ja olla olemassa jotenkin
enemmän kuin pöytälaatikossa?
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Mikä on kaiken ydin? Mikä on minun ytimeni? Ytimellä tarkoitan syvintä identiteettiä. Mihin se perustuu? Taiteen tekemisen ja elämän mielekkyyden ymmärtämiseksi, se on
mielestäni välttämätöntä löytää, jotta voi tehdä ylipäätään yhtään mitään. En kuitenkaan
ole vain taiteilija. Identiteettini on oltava syvempi ja kantavampi tai muuten olen pulassa.
Formulakuskien lääkäri Aki Hintsa määrittelee ajatusta ytimestä Oskari Saaren kirjoittamassa kirjassa ”Voittajan anatomia”.
”Ydin on Hintsan tapa hahmottaa ihmisen minuus, eräänlainen henkinen profiili.
Oman ytimen tunteminen tarkoittaa Hintsan ajattelutavassa itsensä, tavoitteidensa
ja motiiviensa perinpohjaista tuntemista. Ytimen hahmottaminen helpottaa päätösten tekemistä, ja se on myös motivaation alkulähde.” (Saari 2015, 85).

Olen halunnut selvittää itselleni alkulähteen ja ytimen ennen kuin olen voinut lähteä liikkeelle. Uskon, että moni jää juuri tästä syystä paikalleen. Ihmiset eivät löydä syvää ja
todellista motivaatiota lähteä liikkeelle; oli sitten kyse taiteesta tai urheilusta tai jostakin
muusta. Monet jäävät katselemaan elämäänsä ikään kuin vierestä.
”Aito motivaatio ei koskaan voi tulla ulkoa vaan lähtee aina sisältä, ihmisestä itsestään. Jotta voi motivoitua aidosti, pitää tietää, mitä oikeasti haluaa. Jotta tietäisi,
mitä haluaa, on tunnistettava itsensä ja perusarvonsa. Jotta voi tavoitella haluamaansa, pitää itse kontrolloida elämäänsä. Core on Aki Hintsan metodissa kaiken
lähtökohta. Monen urheilijan ilme on muuttunut mietteliääksi, kun harjoitus- ja ruokaohjelmien sijasta Hintsa on aloittanut yhteistyön kysymällä: Tiedätkö, kuka olet?”
(Saari 2015, 96).

Taiteeni on vahvasti kytköksissä elämän syvimpiin kysymyksiin ja ”huudan” niitä ulos
laulujen muodossa. Eihän minulla olisi mitään ”huudettavaa” ellei olisi mitään mitä kysyä,
tai jos millään ei olisi minulle mitään väliä. Kokonaan toinen kysymys on taas, että uskallanko ”huutaa”. Tässä seuraavassa Tommy Hellsteniltä lainatussa tekstissä on mielestäni kiteytetty hyvin:
”Rakkauden puute synnyttää häpeää. Häpeä vaanii rakkaudettomuuden kintereillä
ja valtaa alaa heti, kun rakkaus väistyy. Häpeä on rakkauden vastakohta, se on
persoonan mitätöimistä, vähättelyä, pilkkaa ja halveksuntaa. Rakkaus sitä vastoin
vaalii persoonaa sekä tukee sen syntymistä kaikin tavoin. Rakkaus suojaa persoonan haavoittuvuutta positiivisella vihalla, pyhällä vihalla. Siksi rakkaus on aina lujaa rakkautta, vihaan kykenevää rakkautta, tuomioon kykenevää rakkautta. Mutta
rakkaus ei koskaan tuomitse persoonaa vaan aina väärän teon. Rakentava viha
on sen tähden aina rakkaudellista vihaa, persoona suojaavaa vihaa. Häpeä sitä
vastoin musertaa persoonaa, estää sen syntymisen ja haluaa vahingoittaa. Häpeä
estää haavoittuvuuden juuri siksi, ettei lähellä ole rakkautta. Haavoittuvuuden
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näyttäminen edellyttää rakkauden läsnäoloa. Persoonaksi ei synnytä ilman haavoittuvaksi suostumista. Siksi voi sanoa, että vain rakkaus synnyttää persoonan."
(Hellsten 2000, 70-71)

Heittäytymällä ihminen tekee aina itsensä haavoittuvaiseksi. Usein ihmiset alkavat jossain vaiheessa elämäänsä välttelemään riskien ottoa. Täytyy olla jokin pohja, josta ponnistaa. Häpeä estää meitä tekemästä asioita, jotka ovat meille merkityksellisiä, koska
emme pidä itseämme riittävän merkityksellisinä. Rakkauden vallitessa sisimmässämme
uskallamme ottaa askelia pois epämukavuusalueeltamme, koska sisäinen turva on tarpeeksi kestävä kyetäkseen elämään ristiaallokossa, joka tapahtuu itsemme ulkopuolella.

Usein taiteilijan ristiaallokko tapahtuu kuitenkin sisäpuolella. Uskon silti, että syvä lapsenkaltaisuuteen perustuva identiteetti uskaltaa nimenomaan kohdata nämä sisäiset
tyrskyt. Saan elää luottamuksesta käsin sisäisessä maailmassani, eikä minun tarvitse
pelätä. Minun ei tarvitse pelätä ihmisiä, Jumalaa eikä elämää. Minun ei tarvitse pelätä
itseäni. Häpeä ei voi tappaa minua, koska se on valhe. Valhe ei voi tappaa myöskään,
koska totuus vapauttaa valheesta. Rakkauden vallitessa uskallan kohdata totuuden itsestäni ja maailmasta. Minulle se kaikki rakkaus kiteytyy Kristuksessa — rakkauden ytimessä. Paradoksisessa ristin kuolemassa, joka toi elämän. Siitä ammennan sisäisen
turvani ja voimani. Yrittäjä Jari Sarasvuo on sanonut: ”Jos arvosi eivät maksa sinulle
mitään, ne eivät ole arvoja vaan mielipiteitä.”

Ratkaisujen tekeminen luottaen omaan visioon
Oma taiteellinen näkemys ja kiinnostuksen kohde voi vaihdella. Ehkä haluan tehdä orkesterilevyn jälkeen kivilevyn. Tärkeää on tiedostaa oma näkemys ja taito pystyä käsittelemään sitä. Kukaan toinen muusikko ei pysty pääsemään pääni sisään kurkkimaan
visiooni, joten jää minun hartioilleni opetella reitti visiosta ja tunteesta konkreettiseksi ja
käsiteltäväksi asiaksi. Sitä olen harjoitellut nämä vuodet.

Se mitä haluan ilmaista, määrittää paljon sitä, miten haluan ilmaista. Uskon musiikissa
intuitioon, joten useimmiten pitäydyn ensimmäisessä ideassani. Se on puhtain reaktio ja
siinä on mukana eniten ydintä. Alussa en mieti lopputulosta ollenkaan. Jossain vaiheessa alan tietoisemmin viemään sävellystä ja sovitusta tietoisemmin johonkin suuntaan, mutta alku on kuin syntymä; uuden maailman avautuminen. Ei sitä voi hallita. Siihen täytyy mennä mukaan.
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Olen käynyt yhden laulunkirjoituskurssin aikoinaan Pop & Jazz Konservatoriossa säveltäjä-sovittaja Vellu Halkosalmen opastuksella. Siellä tuli tutuksi käsite ”kill your darlings”
eli säveltäjä ei saa rakastua liikaa ideoihinsa, ja toisinaan niistä pitää osata luopua. Se
on luonnollinen osa prosessia samalla tavalla kuin Suomessa kesän jälkeen tulee syksy,
jotta luonto voi uudistua seuraavaksi kesäksi. Joskus jäljelle jää vain tuulahdus ensimmäisestä ideasta ja koko fraasi menee uusiksi. Joskus olen myös säveltänyt samoista
aineksista kaksikin kappaletta ja uskon vakaasti, ettei kukaan kyllä tunnistaisi mitkä ne
kaksi kappaletta ovat. Sävellysprosessin tietoinen kuljettaminen kehittyy erityisesti silloin, kun tuntuu, ettei sävellys edisty ollenkaan. Musiikin tohtori Antti Rissanen sanoi minulle aikoinaan, että jokaisella on ideoita, mutta ammattitaidolla ne viedään loppuun.

Pyrin säilyttämään alkuperäisen tunteen mielessäni, ja taidon palata siihen tietoisesti
prosessin keskellä. Tunteet ovat minulle kuin väripaletti; kuin maalauksen ääriviivat. Täytyy muistaa ensimmäinen viiva maalauksen loppumetreilläkin. Entä mitä nämä värit kuvasivat alun perin? Onko väreistä tullut huomaamatta tärkeämpiä kuin itse kuvasta? Värit
ovat kuvan palvelijoita, eivät herroja. Samoin jos sävelet olisivat kuin kirjaimia, eivät itse
tarina. Jos haluaisin kirjaani vain hienoja sanakäänteitä, lukija herpaantuisi hetkessä.
Sävellyksen on kyettävä seistä jaloillaan. Tarinan sisälle on luotava kontekstit, jolloin
voidaan käyttää niitä luotuja yhteyksiä asioiden kertomiseen. Silloin kerronta voi olla ymmärrettävää. Minun on luotava sävelkieli niin kestäväksi, että sen jänteet kannattelevat
sitä. Pidän kauneudesta ja selkeydestä lähtökohtaisesti. Sitten luon vastamaiseman,
mutta palaan useimmiten leikin kautta kauneuteen. En halua jättää ketään synkkään
maailmaan.

Pohjaan musiikilliset ratkaisuni kuitenkin hyvin pitkälle siihen ensimmäiseen ideaani. En
sanoisi sitä sokeaksi luottamukseksi vaan lapsenkaltaiseksi luottamukseksi. Tunnistan
oikeat ratkaisut aina lisääntyvästä ilosta. En koskaan halua pakottaa mitään syntymään,
tai ylipäätänsä pakottamalla viedä jotakin musiikillista visiota johonkin suuntaan, jos se
ei kuin itsestään ole sinne kallistumassa. Ilo tulee siitä, kun saan ikään kuin itsekin olla
seuraamassa prosessia, joka kehkeytyy edessäni.

Mielestäni on olemassa taidetta, joka antaa jotakin ja taidetta, joka vie jotakin. Haluaisin
olla tekemässä ensimmäistä. Tunnistan, että olen oikeilla jäljillä silloin, kun minut valtaa
suuri ilo. Silloin on tullut luoneeksi jotain, jolla on annettavaa jo alkumetreillä minulle itsellenikin.
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Ajatuksia tuottamisesta ja brändistä
Mielestäni tuottaminen sen sanan varsinaisessa merkityksessä on olemassa olevien musiikillisten asioiden tajuamista ja niiden tuomista oikealla tavalla esille. Tuottajan rooli on
poimia biiseistä timantit ja tehdä niistä säihkyviä. Tuottajan täytyy osata visioida pienestäkin ideasta käsin. Artisteilla ei aina ole valmista materiaalia, joten tuottajan tehtävä on
muun muassa selvittää, varsinkin pop -puolella, että millaiset kappaleet sopisivat kenenkin laulajan suuhun. Tuottajat luovat usein artistin. Luodaan konteksti eli imago ja oma
tarina, johon kappaleet suhteutetaan. On myös monenlaisia tuottajia ja monenlaisia artisteja, ja uskon, että artistin itsetuntemus auttaa myös tuottajan valinnassa ja toisinpäin.

Minulle oli pitkään täysin pimennossa se, että mitä tuottaja ylipäänsä tekee. Se on todella
lavea käsite muutenkin musiikkimaailmassa. En ymmärtänyt musiikin kerroksia niin hyvin enkä sitä, minkälaista prosessia kappale käy studiossa tai entä bändin kanssa treenikopissa. Kokeilin yhden aiemman bändini kanssa tuottajametodia. Käytännössä tuottaja sovitti kappaleet melko lailla. Se ei kuitenkaan ollut oikea tapa minulle. Minun täytyy
itse saada sovittaa ja puuttua myös studiotyöskentelyn keskellä tuottamisprosessiin.
Koen, että minulla on vahva taiteellinen visio enkä saa lipsua siitä tai menen vihaisena
nukkumaan.

Pahimmassa tai joskus parhaimmassa tapauksessa tuottaja voi keksiä täysin ulkopuolelta tulevan, sinänsä itsessään toimivan brändin, mutta yrittää mahduttaa kappaleiden
musiikilliset ratkaisut brändin sisälle. En tykkää kyseisestä filosofiasta musiikin teossa,
mutta ymmärrän sen. Luovuuteni ikävä kyllä tyrehtyy kyseisessä ajatusmallissa. Liian
tiukka brändi estää seikkailun. Viidenneksi The Beatlesin jäseneksikin kuvaillun huipputuottaja Sir George Martinin suusta on tullut minun mielestäni rehellinen lause: ”On vaikeaa olla innovatiivinen ja kuitenkin yhtäjaksoisesti kaupallisesti menestynyt” (Massey
2000, 74).

Myöhemmin tässä opinnäytetyössä kirjoitan rajaamisesta. En esimerkiksi vuosia sitten
pystynyt laulamaan kovinkaan korkealle. Se rajasi melodiani aika mataliksi. Tietoisesti
valittua brändiä en laske ns. ”positiiviseksi rajaajaksi”. Se on keinotekoinen este. Oikea
rajoitus liittyy mielestäni sisäisiin malleihin tai puuttuviin taitoihin tai pelkoihin, jotka täytyy
voittaa. Siihen kerätty sisäinen energia auttaa usein synnyttämään jotain uutta. Ihminen
on mielestäni pohjimmiltaan kuitenkin niin rehellinen, ettei voi ihan loputtomasti huijata
itseään. Keinotekoisia esteitä ei tarvitse voittaa; niiden kanssa täytyy oppia elämään.
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Olen myös pohtinut, että sisäiset ristiriidat ovat mitä mainioimpia asioita ratkaistavaksi
musiikillisin keinoin. Musiikki koostuu jännitteistä ja purkauksista; niin myös me ihmisetkin.

Uskon, että opin tuottamisesta tämän äänitysprosessin aikana valtavasti. Jori tuottaa yhdessä minun kanssani ja uskon, että yhteistuottaminen on paras ratkaisu. Kappaleet ovat
valmiiksi jo hyvin pitkälle vietyjä, joten tuottaminen ei tässä tapauksessa ole enää varsinaista sovittamista vaan ottojen kelpuuttamista, fraseerauksen parantamista ja viimeisten silausten etsimistä. Tietysti miksauksellinen maisema on täysin asia erikseen, johon
minulla on joitakin näkemyksiä, mutta se on Jorin aluetta.

The Beatlesin toinen studioteknikko Geoff Emerick (Massey 2000, 84) on kuvannut äänittäjän ja miksaajan työtä kuvan maalaamiseksi, jossa mikit ovat suurennuslaseja. Jori
mietti niissä jousiäänityksissä, joissa kontrabasso oli mukana, että kuinka sijoittaa stereokuvaan soittimet ja asetti myös äänitystilanteessa kontrabasistimme Joonas Tuurin
fyysisesti oikeaan kohtaan salia. Osaan kappaleita bassot soitetaan nimittäin vasta myöhemmin, joten Jori halusi basson olevan samassa kohtaa kuulokuvassa läpi levyn.
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Kuvio 11. Äänittämistä, kuuntelemista ja tuottamista.

Omien mieltymysten ja sudenkuoppien tiedostaminen
Helposti ihminen lähtee toistamaan itseään. Varsinkin silloin, jos on saanut osakseen
hyväksyntää sosialisaation keskuudessa joillakin aikaansaannoksillaan. ”Voittaako
karhu vai leijona”, kysyy Pekka Ruuska laulussaan ”Rafaelin enkeli”. Mielestäni tässä on
todellakin kyse karhusta ja leijonasta; melkein yhtä vahvoista asioista. Ne tappelevat silloin kun ennestään hyväksi havaitut keinot kieppuvat mielessä kilpaa uteliaisuuden
kanssa. Uskaltaisinko tehdä kivilevyn orkesterilevyn jälkeen? Rakastaako kukaan enää
minua ja hylätäänkö minut? Vai hylkäänkö minä itseni? Kuka määrää? Kenen annan
määrätä?

Halusin nimenomaan artistiksi tämän takia. Jos minulla olisi kiinteä bändi, minulla ei olisi
tätä vapautta. Toisaalta ei myöskään tätä yksinäisyyttä. Haydé on niin rajaton kuin uskaltaa olla. Sudenkuoppia voivat olla monetkin asiat. Edelleen uskon rehellisyyteen. Jos
haluaisin tehdä kivilevyn orkesterilevyn jälkeen, niin uskon, että minulla olisi hyvä syy
siihen. Jos haluaisin miellyttää marginaaliyleisöä saadakseni sisäpiirien kunniaa ja erikoisen taiteilijan maineen, todennäköisesti myisin sieluni vaikka se ulospäin voisi näyttää
kuinka taiteelliselta tahansa. Sydämen asenne ratkaisee.

Suurin mieltymykseni on liitää ja luoda kokonaisia jänteviä maailmoja. Minulla on myös
olemassa kappale ”Kivet huutavat”. Se on suomenkielellä. Aion levyttää sen joskus. En
pidä niin paljoa suomenkielisistä kappaleistani kuin englanninkielisistä, mutta voisin
myös kysyä, että pitääkö minun aina tykätä kaikesta mitä teen?

Hyppy kylmään veteen; onko se paras tapa oppia?
Olen ollut pienestä asti aikamoinen varmistelija. Äitini kertoi, että opettelin kävelemään
niin, että aina varmistin pääseväni vielä turvallisesti takaisin maahan. Hilauduin hiljalleen
tukea vasten yhä enemmän jaloilleni ja taas laskeuduin hallitusti alas. Ja taas ylös ja pari
askelta, kunnes taas täytyi kokeilla, että osaanhan vielä kontata.

Tunnistan tuon edelleen työtavoistani. Haluan tietää osaavani kontata samalla kun haluan tietää osaavani lentää. Vapaus tulee siitä, että voin valita kumpaa teen. Minussa on
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myös vahva seikkailumieli, joka nosti päätään erityisellä tavalla viime keväänä 2015. Se
oli oikeasti hyppy tuntemattomaan ja ikään kuin hyppy kylmään veteen. En ollut käyttänyt
juurikaan edes nuotinnusohjelmia. Ihan aluksi piti ostaa uusi tietokone. Sitten ohjelmat,
ladata ne ja pyytää ystävä opettamaan kuinka käyttää Sibelius -nuotinnusohjelmaa. Ostin pienen midikoskettimistonkin.

Motivaatio oli hurja. Tein kamalasti töitä ja opin samalla todella paljon. Mielestäni syväopin sinä keväänä niin paljon, että kaikki jää kyllä varmasti käytäntöön ja elämää varten talteen. Omalla kohdallani paras tapa oppia on tekeminen. Motivaatio tulee sisältä
enkä silloin anna periksi.

”Music Arranging And Orchestration” kirjassaan sovittaja-säveltäjä John Cacavas kirjoittaa seuraavaa: ”Jos joku työskentelee sääntöjen pohjalta, musiikki alkaa kuulostaa teoriakirjalta”. Hän kertoi aiemmin oppineensa kahdessa viikossa enemmän kurkkiessaan
säveltäjä-sovittaja-kapellimestari Morton Gouldin olan yli tämän työskennellessä käytännössä kuin neljänä vuotena yliopistossa. (Cacavas 2003, 24) Hyppy kylmään veteen
kannattaa joka tapauksessa. Silloin saa tuntuman itse tekemiseen ja ehkä osaa informaation keräys -vaiheessa erottaa jyvät akanoista. Motivaationi lukea orkesterisovituskirjoja on nyt todella korkea, koska olen jo valmiiksi pähkäillyt asioita ja minulla on oikeita
kysymyksiä. Nyt minulla on olemassa tarttumapintaa sille tiedolle enkä usko, että alkaisin
säveltämään teoriakirjaa. Uskon siihen, että kaikki tieto lopulta palvelee intuitiota.

Jaoin ajatuksia tästä myös Johanneksen kanssa. Mielestäni hänen sovituksensa ovat
jollain tapaa hienostuneempia kuin omani. Mielestäni hän hahmottaa harmoniaa paremmin ja hän oikeasti sovittaa kappaletta, kun minä taas toistaiseksi jatkan ikään kuin säveltämistä sovittamisen merkeissä. Hän tietää tarkemmin esimerkiksi missä on sellojen
soivimmat alueet ja sovittaessa nämä tiedot palvelevat hänen ideoitaan. Hän myös osasi
vaihtaa alkuperäistä sävellajia puolisävelaskelta suuntaan tai toiseen sen mukaan, että
jouset soisivat paremmin. Itsekin muistan joskus kuulleeni kyllä, että ylennysmerkkiset
sävellajit ovat helpompia soittaa viuluille kuin alennusmerkkiset, mutta en muistanut sitä
prosessin keskellä. Sävellaji määräytyy sen mukaan, millä instrumentilla on pääosa kappaleessa. Alennusmerkkisiä käytettäisiin esimerkiksi silloin, jos puhallinsoittimet olisivat
pääosassa vaikka mukana olisikin viuluja.
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Ensimmäiset harjoitukset jousien kanssa jännittivät todella paljon. Sain kuulla ja nähdä
ensimmäistä kertaa kuinka ideani toimivat käytännössä ja olivatko ne edes soittokelpoisia. Konserttiin ei ollut enää montaa viikkoa. Mietin mielessäni, että ”kyllä nyt ainakin
joku näistä täytyy toimia”, ettei kaikkea tarvitsisi tehdä uudestaan. Ilokseni yllätyin kun
soittajat sanoivat sovitusteni olevan hyvinkin soitannollisia. Se tuntui hienolta. Johanneksen kanssa olimme käyneet ne läpi myös aiemmin ja sain vinkkejä joihinkin kohtiin, jotka
vaikuttivat liian hankalilta soitannollisesti. Jaottelin saman idean eri tavalla sektioille ja
sain kuin sainkin pitää ideani.

Kuvio 12. Haydé

5

Sovittaminen isolle orkesterille. Miten rajaan?

Sävellykset ovat syntyneet pitkän aikavälin kuluessa. Vanhin levylle tuleva kappale on
11 vuotta vanha. Olen käytännössä säveltänyt 14-vuotiaasta saakka taukoamatta. Kaikki
levylle tulevat kappaleet ovat englanninkielisiä ja liikkuvat popin alueella. Orkestraalinen
ote jousien ja puhaltimien ansiosta vie soundimaailman taiteellisempaan suuntaan,
mutta jos kappaleet olisi sovitettu eri soittimilla ja eri tyylillä, lopputulos olisi toinen. Toki
olen säveltämisvaiheessa viilannut joidenkin kappaleiden osia ja taitteita niin sanotusti
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”ihan tikkiin”, mutta toisissa kappaleissa olen halunnut säilyttää osittain myös ”tajunnanvirta” -olotilan. Säveltäjänä olen ns. ”kokosukeltaja” ja sovittajana ”puolisukeltaja”, jos voi
lainata hieman termistöä Suomen sorsalajikkeista puhuttaessa. Säveltäjänä uppoudun
täysin toiseen maailmaan ja herään valmiin kappaleen kanssa. Pääsen tähän tilaan useampanakin päivänä peräkkäin, jos kappaleen synty kestää pidempään. Alku on aina rajuin. Sen jälkeen voin jo hieman käsitellä sitä, mitä on syntynyt ja hieman ohjailla sävellyksen suuntaa. Rakastan tehdä kappaleita englanniksi.

Sovittajana olen vielä kuin pieni lapsi, joka vasta ryömii, mutta toisinaan taas osaakin
juosta. Minulla on paljon rajoitteita, mutta itse asiassa nämä rajoitteeni lisäävät luovuuttani. Ratkaisut voivat sisältää yllätysmomentteja, koska minulla ei sinänsä ole tietoa siitä,
miten kannattaisi tehdä, mutta olen aika tietoinen tästä. Aiemmin en osannut laulaa kuin
oktaavin alueelta ja silloinkin sattui kurkkuun. Vaihtoehdoksi jäi rytmin kanssa leikkiminen. Melodisesti ei ollut montaakaan säveltä käytössä, mutta silloin otin rytmistä kaiken
irti. Nyt pystyn laulamaan laajemmalta alueelta, joten voin liikutella melodiaakin mielin
määrin. Minusta ihmisen on paljon vaikeampaa elää suuren vapauden kanssa kuin koittaa selvitä rajoitteidensa kanssa. En ole hakeutunut vasta kuin nyt orkesterisovituskurssille. Järjestys toimii minulle näin päin. Tiedostan oman pääni. Se menee liiasta tiedosta
sekaisin ja lamaantuu.

Tein kaikki sovitukset melkeinpä yhden kevään aikana. Melkein kaikkia kappaleita oli
soitettu erilaisina versioina erilaisilla kokoonpanoilla vuosien varrella, mutta ei koskaan
jousien kanssa tai vaikka käyrätorven kanssa. Joitain bassokuljetuksia ja riffejä olin keksinyt aiemmin, kuten esimerkiksi kappaleeseen nimeltä ”Pretty”. Sävelsin sen vuonna
2010 tammikuussa ja jonkinlaisen sovituksen tein vuonna 2012, josta otin paljon mallia
tähän nykyiseen. Osa ideoista on kypsynyt siis todella pitkäänkin. Tuntuu siltä, että nyt
aika oli kypsä ja kaikki ideat saivat muotonsa keväällä 2015. Toki B-kurssin deadlinella
oli oma osuutensa. Uskon, että melko painavakin. Asenteeni oli kuitenkin pohjimmiltaan
”nyt tai ei koskaan”.

Miksi valitsin jouset ja jätin kitaran pois
Tässä orkesterissa ei ole kitaraa. Se on tietoinen valinta ja liittyy soundiin. En rehellisesti
sanottuna ole koskaan erityisemmin pitänyt varsinkaan sähkökitarasta tai olen hyvin valikoiva, mitä sillä tulisi tehdä ja minkälaisella soundilla. Kitaraan liittyy minulla myös vah-
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voja mielikuvia ja musiikillisia konteksteja. Ne maailmat eivät liity tähän maailmaan. Jouset hoitavat kitaran roolin. Toki orkesterissa on piano mukana harmoniasoittimena, mutta
haluan myös säilyttää ilmavuuden enkä tukkia kaikkia soittimia mukaan vain siksi, koska
yleensä bändissä on kitara. Mahdollisesti seuraavalla levyllä voisi olla akustinen kitara,
mutta sitä ehtii vielä miettiä.

Rikoin traditiota myös jättämällä alttoviulun pois. Totuus on se, etten soittajia etsiessäni
löytänyt alttoviulistia ja toinen syy se, että en oikein osannut nähdä mielessäni mitä kirjoittaisin alttoviululle. Uusi nuottiavainkin pelotti. Kysyin neuvoa Jussi Lampelalta ja hän
sanoi, että alttoviuluja ei välttämättä tarvitse. Tällöin kokoonpano olisi neljä ykkösviulua,
kolme kakkosviulua ja kaksi selloa, jotka soittavat eri stemmoja. Jouset kuulostavat myös
hieman erilaisilta yhdessä ilman alttoviulua, joten uutta soundia syntyi puolivahingossa.
Olen myös kirjoittanut sellostemmoja aika korkealle välillä. Siitäkin tulee oma ”klanginsa”.

Tietynlainen rajaaminen on siis tullut luonnostaan jossain määrin; välillä vahingossa ja
välillä hyvinkin tietoisesti. Isolle orkesterille sovittaminen on suurinta herkkua mitä tiedän
ja kuulin pieniä vinkkejä kuten, että koskaan ei voi olla liian yksinkertaista. Se on totta.
Uskon, että se riittää kun idea on tarpeeksi selkeä, kehittää sitä hieman, laittaa pari koristetta ja toistaa muutamia kertoja niin se on siinä näin pähkinänkuoressa. Periaatteessa
voi tehdä mitä vain ja mennä kauaksikin, mutta lopulta minun täytyy palata kauneuteen.

Äänitys hoidettiin kuitenkin lopulta oktetilla. Yksi ykkösviulisti loukkasi selkänsä eikä
päässyt soittamaan. Selvisimme. Virettä se toki aina vaikeuttaa mitä vähemmän on sektioissa soittajia, mutta en kerennyt enää etsimään tuuraajaa. Seikkailu jatkuu.

Partituurien opiskeleminen
Alun perin aloitin prosessin katselemalla Youtube-videoita internetistä. Etsin jousipartituureja ja sieltä pystyin videolta seuraamaan sovituksen etenemistä kuulokuvan lisäksi
visuaalisesti. Tein myös erilaisia hakuja monen kokoisille jousiorkestereille ja kuuntelin
ja katselin. Pohdin mihin rahkeet riittäisivät käytännössä, että ylipäätänsä saisin niin
monta ihmistä mukaan. Kyselin mielessäni, että minkä kokoinen orkesteri on vielä hallittavissa tai entä mikä soundi on riittävän iso ja orkesterimainen. Mikä riittää? Jousikvartetin soundi ei sinänsä ole koskaan ole kiehtonut minua. Tämä oktetti, joka levylle lopulta
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päätyi, on minimi. Tulevaisuudessa haluaisin vielä enemmän jousia per sektio. Tämäkin
on kuitenkin jo unelmien täyttymys!

Käytännössä en myöskään tiennyt, että käyrätorvi on transponoiva soitin. Trumpetin
kyllä tiesin olevan. Koko ajan opin uutta ja nuotinnusohjelman kautta hahmotin partituuria
lisää.

Kouluaikana olen myös silmäillyt joskus säveltäjä-sovittaja Vellu Halkosalmen partituureja, kun hän sovitti Jarkko Martikaisen tuotantoa jousiorkesterille. Hiljalleen tässä matkan varrella tietoa on kertynyt eri paikoista. Vellu opetti minulle myös joitakin termejä,
kuten arco, joka täytyy kirjoittaa silloin kun jousisoittaja ottaa sormilla kielen näppäilyn eli
pizzicaton jälkeen jousen takaisin käyttöön.

Kuvio 13. Partituureja

Käyrätorvi tuo jylhyyden ja sinfonisuuden
Käyrätorven mukanaolosta on kiittäminen Johannesta. Hän ehdotti sitä ja se oli kuin piste
i:n päälle. Aloin myös muistelemaan aiemmin vuonna 2007 laatimaani listaa, jossa oli
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listattuna kaikki soittimet, joita haluaisin tulevaisuudessa levylleni. Kärjessä oli muun muassa käyrätorvi. Ja kuinka ollakaan, käyrätorvi on nyt levyllä! En vain enää oikein ollut
muistanut sitä jousihuumassa. Rakastan sen kumua ja soundia. Se tuo sen pienen sinfonisen jylhyyden, jota kaipaan musiikkiini. Käyrätorvi on myös niin laaja rekisteriltään,
että ihan huimaa. Sen kanssa voi tehdä vaikka mitä. Sillä voi maalata pitkää linjaa tai
soittaa hyvinkin nopeita juttuja. Kaveriksi valitsin sille flyygelitorven. Sama soittaja nimeltä Tomi Nikku soittaa myös trumpettia ja on jazzmuusikko. Klassinen ja jazz kulkee
rinnakkain tässä orkesterissa monella tapaa. Mukana on improvisaatiotakin. Käyrätorvea
soittaa Miriam Brown.

Piano sovitusapuna
Uskon, että joissakin sovitusratkaisuissa voi haistaa pianon. Hyödynnän nimittäin paljon
pianoa sovittaessani ja alun perin olenkin sovittanut kappaleet niin, että voin mennä kulmakuppilaan esittämään ne trubaduurina. Mielestäni kappaleen täytyy olla niin hyvä, että
se selviää itsekseen ilman kokonaista bändiä. Piano voi sitä paitsi leikkiä koko orkesteria.
Uskon, että siitä lopulta nousee tämä koko sovitusintoni isäni antaman esimerkin lisäksi.
Pianoa soittaessa olen tottunut siihen, että minulla on kaikki musiikin elementit hallussa
kompista melodialinjaan.

John Cacavas kirjoittaa kirjansa ”Music Arranging And Orchestration” johdannossa, että
hän ei usko kirjansa opettavan ketään olemaan säveltäjä tai sovittaja. Hän vain toivoo,
että voisi tehdä prosessista hieman helpomman. Hän ei itse soittanut mitään soitinta
erikoisen hyvin. Jossain vaiheessa hän hieman häpesikin sitä, että voiko hän olla uskottava sovittaja tästä syystä. Mielestäni nykyajan nuotinnusohjelmat ja teknologia mahdollistavat paljon asioita. Muusikot, jotka eivät osaa soittaa soittimia, voivat tehdä musiikkia
siinä missä muutkin vielä helpommin, ja ehkä vähemmällä kyseenalaistuksella, kuin
aiemmin. Lähtökohtana on kuitenkin omassa päässä kuultu musiikki, joka koitetaan
saada tavalla tai toisella ulos; joko soittamalla tai suoraan nuotintamalla. (Cacavas, John
2003.)

Pianoa soittavat levyllä Eero Aakala ja minä. Yhdessä kappaleessa on myös mukana
melodica ja parissa muussa syntetisaattori.
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Elektrobiitit
Minulla on myös elektronisen musiikin osaaja Dennis Millner yhteistyökumppanina. Eleketrobiiteillä tarkoitan tietokoneilla ohjelmoituja rumpukomppeja tai rytmillisiä elementtejä, joiden päälle orkesteri soittaa livenä ja levyllä. Ennen konserttia olen yhteydessä
kaikista teknisistä asioista miksaajaan. Lähetän biittitiedostot hänelle ja hän lataa ne
omalle tietokoneelleen. Konsertissa miksaaja laittaa biitin pyörimään minun merkistäni
ja kapellimestari laskee intron aikana jouset sisään.

Epäorgaanisen musiikin ainekset sekoittuvat orgaaniseen kolmen kappaleen verran.
Alun perinkin minulla on ollut haaveena yhdistää näitäkin asioita toisiinsa joskus. Tein
itse yhden sovituksen hyödyntäen musiikkiohjelma Garage Bandin valmiita rumpulooppeja. Se oli ensimmäinen kokonainen sovitukseni konserttiin ja levylle. Kyseessä on kappale nimeltä ”Travelling Song”. Dennis teki kokonaan biitit kappaleisiin ”The Beginning”
ja ”Happy Someday”. Hän myös tekee Garage Bandilla väsäämästäni biitistä levyversion, koska en halua käyttää kuitenkaan niitä kaikille ilmaisia ja käytettävissä olevia biittejä levyllä.

6

Sanoittaminen: Biisin tekstit ja kielivalinta

Olen pienestä asti tehnyt englanniksi kappaleita sekä kuunnellut englanninkielistä musiikkia. Kappaleita on syntynyt myös suomeksi elämäni aikana ja aion nekin levyttää lähitulevaisuudessa, mutta kuulen englanninkielen juuri tässä yhteydessä ja maailmassa.
Englannin kielessä yksi tavu on jo usein yksi sana. Melodiat ja ajatukset rakentuvat hyvin
erilaiseksi kuin jos tekisi suomeksi. Rakenteellisesti saan luotua hyvin erilaista musiikkia
englannin kielellä. Se soljuu kauniimmin.

Aluksi jotain minussa liikahtaa syystä tai toisesta ja sille alkaa tulla sanamuoto. Joskus
luen tai kuulen yhden yksittäisen hienon lauseen, muokkaan sitä vähän ja uusi maailma
aukeaa. Siihen muodostuu nopeasti omat lainalaisuutensa ja alan pyörittelemään sanoja. Usein melodia muodostuu ensimmäisen säkeistön sanarytmin mukaan. En tee koskaan erikseen sanoja ja melodiaa. Ne syntyvät useimmiten samaan aikaan. Toisen säkeistön kimpussa uurastan sitten vain sanojen kanssa. Alkusysäys on aina yleensä musiikki ja teksti yhtä aikaa, jos kappaleessa on teksti.
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Englannin kieli ja sen tarkistus
Rooli kielivalinnalla on merkittävä. Olen taistellut itseni kanssa vuosia tästä asiasta ja
olen mielestäni kehittänyt itselleni tarpeeksi hyvän ja omaperäisen tavan käyttää ja ääntää vierasta kieltä. Se on osa valitsemaani soundimaailmaa. Laulusoundini on myös erilainen laulaessani englanniksi, koska äänen sijoituspaikka pysyy luonnostaan enemmän
edempänä kuin suomen kielessä. Vokaalien värit eivät ole myöskään yhtä selkeitä englannin kielessä, joten pystyn leikkimään soundin kanssa myös vokaalivärien avulla. Pääsen tekemään pienempiä vivahteita. Ehkä englannin kieli on minulle eräänlainen instrumentti, koska se ei kuitenkaan ole äidinkieleni. Pystyn käyttämään sanoja eri tavalla kuin
jos niissä olisi suuret painolastit elämäni ajalta. Moni voi nähdä asian niin, että ilmaisusta
tulee pinnallisempaa, mutta minusta se on lähinnä vapauttavaa.

Kävin tarkistuttamassa tekstini jo aiemmin hyväksi havaitulla James Alexander Clay nimisellä kaverilla. Hän on kotoisin Britanniasta ja tarkistaa useiden Suomessa englanninkielellä tekevien artistien tekstejä. James osaa myös ajatella sanoituksia sanoittamisen näkökulmasta eikä vain kieliopillisesti, joten sessio hänen kanssaan oli erittäin hyvä.
Minulle tuli entistä varmempi olo, että kyllä nämä sanoitukset ja ilmaisut toimivat. Usko
omaan tekemiseeni kasvoi.

Tekstien aihepiirit
Käsittelen yllättävän paljon kuolemaa. Teksteissä vilahtelevat myös matka, muutos ja
vertailu uuden ja vanhan välillä. Oma osionsa on sydänsurut ja niihin suhtautuminen.
Rakkautta ja rakastumista käsittelen välillä tragikoomisesti; toisinaan hyvinkin kaihoisasti. Mukana on menetystä ja haikailua entiseen. Joka tapauksessa yleensä viesti on
lopputulemana aina se, että laitan itseni likoon aina uudestaan vaikka kuinka tulisi näpeille. Välillä teksteissäni haluan kertoa, kuinka kyyneleeni ovat kuivanneet ja sitten
laulan taas kuinka kukaan ei tuo aurinkoa taivaalleni ja linnut vain lentävät loppumattomassa yössä.

Halusin ottaa myös hyvin yksinkertaisen pienen pop -kappaleen levylle nimeltä ”Marry
me”. Siinä on positiivisesti latautunut itseironinen sävy ja aionkin kasata orkesterin
miespuolisista jäsenistä kuoron. Todennäköisesti kyseiseen kappaleeseen ei tule jousia ollenkaan, koska ne olisivat olleet hyvin ilmeiset ja todennäköiset. Kuoro sen sijaan
on yllättävä. Pianosäestys riittää kuoron kera. Ehkä teemme Jorin kanssa studiossa
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vielä jotain tuotannollisia pikku jippoja, mutta haluan tehdä orkesterisovitusten sekaan
jotain perin minimalistista.

7

Keikkakonsepti

Luonnollisesti isoa orkesteria on hieman hankala liikutella eivätkä keikat kovin pienissä
tiloissa edes onnistu. Olen pohtinut sellaista konseptia, jossa mukanani kulkisi osa soittajista ja loput tulisivat aina paikan päältä mukaan orkesteriin. Jos esimerkiksi haluaisin
pitää Oulussa konsertin, niin lähettäisin nuotit etukäteen Ouluun. Paikalle saavuttuamme
pitäisimme yhteiset harjoitukset ja sitten olisi konsertti.

Testasin tämän jo Imatralla, ja se toimi. Jokaisessa Suomen kaupungissa on nimittäin
musiikkiopistoja ja konservatorioita, joissa jengi harjoittelee päivät ja yöt. Tässä olisi mielenkiintoinen tilaisuus päästä konsertoimaan. Musiikki on vielä sellaista, jota voi soittaa
kansanmuusikko, jazzmuusikko tai klassinen muusikko. Mahdolliset keikat ulkomaille
voisivat myös mahdollistua tällaisella konseptilla. Toki saatan joutua pulaan monta kertaa, kuten Imatralla kävi sellistin peruuttaessa viime tingassa. Täytyisi laatia sopimus,
jossa paikan päältä tuleva soittaja on velvollinen hankkimaan tuuraajan, jos estyy yllättäen. Asia täytyisi jotenkin pystyä varmistamaan, koska muuten olemme Johanneksen
kanssa nähneet turhaan vaivaa, kun musiikki ei kuulostakaan siltä miltä sen ajattelimme
kuulostavan. Opin myös Imatran keikkareissulta monen muun asian lisäksi sen, että olisi
hyvä olla oma äänimies.

Olen myös pohtinut voisiko sovituksia räätälöidä pienemmälle kokoonpanolle. En ole
vielä kovin innostunut asiasta, koska olen nimenomaan nähnyt vaivaa saadakseni tämän
kokonaisuuden toimimaan. Toki käytännössä levyversio on yleensä aina hieman eri kuin
liveversio. Levynjulkaisukonserteissa on usein mukana kaikki elementit, ja ne ovat isoja
keikkoja niin sanotusti. Kiertueelle harvemmin lähetään koko kokoonpanon kanssa. Olen
avoin pohtimaan kyllä, että miten toteuttaisin keikan vaikka jollain pienemmällä klubilla.
Todennäköisesti joutuisin kutistamaan jouset kvartetiksi. Ehkä käytännössä se tarkoittaisi pientä uudelleensovittamista jousien osalta ja ehkä ottaisin vielä toisen syntetisaattorin soittajan, joka voisi vahvistaa jousia niissä kohdissa joihin se sopisi ja tarvittaisiin
massaa.
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Kuvio 14. Haydé Imatran Karelia salissa 6.11.2015.

8

Pohdinta

Näin lopuksi voisin pohdinnan lisäksi katsoa hieman tulevaisuuteen sekä esittää kysymyksen, että kuinka tästä eteenpäin. Kysyin yhtenä kysymyksenä mistä taiteellinen visioni kumpuaa. Se on kirkastunut kirkastumistaan matkallaan kohti julkista olemassaoloaan. On myös selvää, että lauluni ovat matkakumppaneitani. Elämä ja musiikki elävät
symbioosissa minun kohdallani. Oivalluksena tässä työssä löysin ilon merkityksen. Pohtiessani sisäisen vision seuraamista ja mitä se oikeastaan on; suurimmaksi tuntui nousevan ilon seuraaminen. Ymmärsin myös, että kaipaan merkityksiä. Kaipaan sitä, että
musiikissa on jotain mitä rakastaa. En halua tehdä yhdentekeviä ratkaisuja musiikillisesti,
koska kaikki vaikuttaa meihin itseemme ja ympäristöömme. Pidän musiikkia välineenä;
en itsetarkoituksena.

Huomionarvoista oli omien rajoitteiden havainnointi. Ne vaikuttivat paljon sovitusprosessiin. Oikeastaan lopulta unohdin ne, koska iloitsin niin kovasti siitä mitä syntyi. Sovittaminen ilman varsinaista kurssien käymistä osoittautui juuri niin mielenkiintoiseksi matkaksi kuin ajattelinkin. Tiesin, että ihan vain musiikin kerroksia hahmottamalla pääsee jo
pitkälle. Minun olisi hyvä tulevaisuudessa opiskella soittimia lisää ja lähteä partituurin
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kanssa kuuntelemaan vaikka sinfoniakonsertteja. Haluaisin tietää soittimien erikoisuudet, jotta osaisin hyödyntää niitä sovituksissani. Tämä kaikki sai aikaan myös syvän motivoitumisen sovittamisen saralla. Tarvitsen aina jonkin alkutöytäisyn — jotain konkreettista mihin alkaa rakentaa tietopohjaa. Tarvitsen aluksi kokemuksen.

Kappaleen matka sävellyksestä sovitukseen ja siitä levylle on monien vaiheiden summa.
Tässä vaiheessa äänitykset ovat vielä kesken, mutta sävellykset ja sovitukset ovat olemassa. Mielenkiinnolla odotan tuotantovaihetta.

Yhteenvetona voisin sanoa sinulle, joka tätä luet, että sinnikkyys palkitaan. Ensin täytyy
tietää ydin. Kuka sinä olet ja mitä sinä haluat sanoa taiteellasi. Sen jälkeen seisot jo niin
varmalla pohjalla, että ihan äkkiä ei usko kaadu vaikka tulisi paljonkin vastoinkäymisiä.

Yksin et saa mitään aikaan. On tärkeää löytää hyvät yhteistyökumppanit. On tärkeää
arvostaa ja kunnioittaa heitä. On tärkeää johtaa johdonmukaisesti. On tärkeää olla kärsivällinen, mutta luja. On tärkeää luottaa omiin päätöksiin, jotta voi mennä illalla rauhallisin mielin nukkumaan. On tärkeää hoitaa asiat ajoissa ja oppia ennakoimaan. On tärkeää arvostaa omia tuotoksiaan. Se taas motivoi hoitamaan kaikki käytännön asiat ja
organisoinnin, koska toimii ytimestään käsin. Muistilista ja kalenteri ovat välillä parhaita
kavereitasi.

Helppoa olisi liimata muistikirjaan pari lehtijuttua ja ohjelmalehtistä ja sanoa, että ”tulipahan tehtyä tällaistakin”. Ilman rahaa ja vaivaa tästä ei eteenpäin mennä. Rahoitusta olen
hakenut muun muassa Alfred Kordelinin yleiseltä edistys- ja sivistysrahastolta. Aion hakea tukea myös MES:iltä eli Musiikin Edistämissäätiöltä sekä Suomen kulttuurirahastolta, Etelä-Karjalan siivestä. Rahaa saan myös TEOSTO:lta joka kerta, kun pidämme
konsertin, joten esitysilmoitukset on tärkeää muistaa tehdä. Myös Johannes saa sovittajana rahaa TEOSTO:lta jokaisesta konsertista. Muistilista jatkuu.

Tarkoituksena on löytää levylle julkaisija ja/tai jakelija. Teemme itse tuotteen täysin valmiiksi ja tarjoamme sitä eteenpäin ”ota tai jätä” -mentaliteetilla. Levy tulee siinä vaiheessa olemaan masterointia myöten valmis, jolloin mahdollinen rahoittava taho, kuten
levy-yhtiö, ei voi puuttua enää tuotteen sisältöön. Seuraavaksi minun tulee kartoittaa
näitä mahdollisia kustantajia.
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Tämä koko sovitus- ja levytysprosessi on opettanut minua olemaan yhä sinnikkäämpi.
Olen oppinut hyödyntämään koulussa oppimiani asioita omassa tekemisessäni enkä
enää erottele niitä täysin eri asioiksi. Tässä opinnäytetyössäni pohtimani asiat ovat monien vuosien tiivistymiä. Filosofiset näkökulmani ovat lopulta kulmakiviä käytännön toimille. Mielestäni oli hyvin tärkeää käsitellä molempia alueita tässä kirjoitustyössä. Syvemmällekin olisin voinut mennä pohdinnoissani taiteesta, mutta halusin myös kertoa
käytännön järjestelyistä sekä antaa mikrohistoriikille tilaa äänityksen osalta sanoin ja kuvin. Mielestäni onnistuin kertomaan realistisesti tunnoistani ja työskentelytavoistani tässä
opinnäytteessäni, jolloin se voi auttaa jälkipolvia vastaavanlaisen tilanteen hoitamisessa.

Opinnäytteessäni kuvatut tunnot olisi myös mielenkiintoista pohtia psykologisten kirjojen
äärellä. Tässä olisikin hyvä jatkotutkimuksen aihe. Millainen luonne ylipäätänsä haluaa
heittäytyä? Minkälaisia erilaisia tapoja on heittäytyä? Kaikkien luonteenlaatujen sisällä
on heittäytymistä erilaisissa muodoissaan. On toki myös monia, jotka rakentavat vain
turvallista elämää ja tarkkoina siitä, että kaikki on alusta loppuun hallinnassa. Olisi mielenkiintoista perehtyä psykologisten teorioiden valossa mielen mekanismeihin ja käyttää
tätä omaa kokemustani lähdemateriaalina.

Kuvio 15. Koko orkesteri Imatralla onnistuneen konsertin jälkeen.
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Liite 1. No room for me - partituurin 13. sivu

Liite 2. Haydé - The Beginning LIVE. Linkki Youtube-videoon.
https://www.youtube.com/watch?v=gw9C4VdYcz0

Liite 3. Haydé - Pretty LIVE. Linkki Youtube-videoon.
https://www.youtube.com/watch?v=dff7EXzB_io

