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Musiikki. Makuasioista ei voi kiistellä, 
sanotaan, ja näitä makuasioita musiikin 
saralla riittää. Musiikkia löytyy joka 
makuun ja mieltymykseen. On raskasta 
musiikkia, on kevyempää, iloista ja surul-
lista, klassista, poppia, rockia, jazzia. Listaa 
voisi jatkaa loputtomiin. Musiikkia on 
kaikkialla: juhlissa, häissä ja hautajaisissa, 
elokuvien taustalla. On musiikkivideoita, 
hissimusiikkia ja suihkussa laulamista. Mu-
siikki on meille tärkeää.

Musiikin tärkeyden huomasi hyvin muiden 
toimittajien innossa, kun teemaksi va-
likoitui musiikki. Tämänkertaisessa 
Järjessä on muun muassa musiikkilinjal-
aisten näkökulmaa sekä vähän vähemmän 
tunnetusta musiikkityylistä konemusiikista 
kertova artikkeli.
Rehellisesti sanottuna en oikein itse jak-
sanut innostua aiheesta. Musiikki on aina 
ollut minulle vaikea aihe, kun en tiedä siitä 
edes niin kutsuttuja perusasioita. Olen itse 
erittäin epämusikaalinen, ala- ja yläasteen 
joulu- ja kevätjuhlissa olin aina taustalla 
soittamassa rytmimunaa, triangelia tai nok-
kahuilua. En edes juurikaan kuuntele mu-
siikkia: autoakin ajan mieluummin hiljaisu-
udessa. 

Musiikkimakuani on vaikea määritellä, 
kun ei sitä oikeastaan ole. Melkein kaikki 
kelpaa, jos jotain ääntä kaipaan.  En ole 
kuitenkaan yksin musiikkimauttomuuteni 
kanssa: se on sukuvika. Näin ollen minulle 
sopi hyvin kun syntyi idea tekstistä, joka 
käsittelisi niin kutsuttuja vihattuja mu-

siikin tyylejä. Tästäkin artikkelista saatte 
nauttia tämän Järjen sivuilla!

Ei ympärilläni oleva musiikki kuitenkaan 
kuuroille korville kaiu: aina jotkin kap-
paleet miellyttävät enemmän kuin toiset, 
ja pidän kovasti elävästä musiikista. En 
koskaan kieltäydy ilmaisista konserteista. 
Eikä musiikki suinkaan mitään häiriötä ole, 
mutta voisin jopa väittää pystyväni elää il-
man sitä, toisin kuin jotkut muut. 
Jokainen tyylillään!

Pääkirjoitus



4 Pimeä areena, laser- ja strobovalot hakkaavat, teknomusiikki pauhaa 
ja ihmiset tanssivat fiiliksissä. 
Mitä parempaa enää onkaan?

Suurin syy jutun kirjoittamiseen on se, että moni 
lehti ei ota elektronista musiikkia aiheekseen jostain 
tuntemattomasta syystä. Moni myös mieltää kone-
musiikin Basshunterin kaltaiseksi teinijumputuk-
seksi. Allekirjoittanut on ollut konemusiikin harras 
kuuntelija jo neljä vuotta eikä loppua näytä tulevan. 
Tätäkin kirjoittaessa ovat monet kappaleet soineet 
taustalla.

Syntetisaattoreista tietokoneisiin
Elektroninen musiikki on yksi aikamme nuorimmista 
musiikin tyylisuunnista. Alussa musiikkia luotiin 
syntetisaattoreilla. Nykyään artistit luovat kappa-
leitaan digitaalisilla syntetisaattoreilla, samplereilla 
ja tietokoneohjelmilla. 

Konemuusikin isäntämaita Euroopassa ovat Alanko-
maat ja Saksa. Suomikaan ei ole jäänyt ihan huo-
miotta, sillä Suomen yksi tunnetuimpia artisteja on 
Ville Virtanen, tunnetaan paremmin nimellä Darude, 
tunnetuin kappale ”Sandstorm” oli hitti koko Euroo-
passa, jossa se olikin vuoden 2000 myydyin vinyyli.

Tähän mennessä on uusia alatyylejä tullut satoja, ja 
kokoajan tulee lisää.
Ensimmäiset konemusiikin pioneerit olivat Kraft-
werk ja Vangelis. Detroitissa alkunsa saanut tekno-
alalaji ja Chicagon house-suuntaus saivat alkunsa 
1980-luvun aikana. Konemusiikki on tunnetuinta Itä- 
ja Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.. Vas-
takohdiksi voidaan mainita kymmenien minuuttien 
pituiset melodiset ”trance” kappaleet ja nopeatem-
poiset basson täytteiset ”hardcore” biisit. Suosituim-
pia tyylilajeja ovat kuitenkin tekno ja trance.

Missä, Kuka, Mitä, Milloin?
Konemusiikilla on paljon enemmän ja vähem-
män tunnettuja artisteja, mutta tunnetuimpia ovat 
esimerkiksi Basshunter, Dj Tiësto, Scooter, David 
Guetta ja uusimpana tulokkaana Pendulum. Kone-
musiikkia soitetaan yökerhoilla, klubeilla ja ns. 
”reiveillä”, jotka on omistettu konemusiikille ja sen 
mukana tanssimiselle.
Elektronisen musiikin ystäviä löytyy ympäri maai-
lmaa, jos osaa etsiä oikeasta paikasta. Tapahtumat 
eivät saa mediassa suurta huomiota, mutta tapah-

Bassoa niin etta 
tukka lahtee
Teksti: Aki hast Kuvat: Otto Jahnukainen

..
..
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tumille on luotu omia nettisivuja. Suomessa niitä 
löytyy osoitteesta www.klubitus.org Seuraava suuri 
reivitapahtuma on 12.2. Scooterin ja K-Systemin 
merkeissä. Jos kotona haluaa ottaa kaiken konemu-
siikista irti, tarvitsee hyvän äänentoiston tai kuu-
lokkeet. Subwoofer (= bassokaiutin) on tärkeä osa 
äänentoistoa.

Konemusiikki on mukaansatempaavaa ja esimerkiksi 
psykedeelinen trance rauhoittaa, jos stressaa. Kone-
musiikista on joka lähtöön. Tämän takia siihen myös 
upposin. Elektronista musiikkia on tehty valtavan 
paljon. Melkein joka päivä löytää jonkin uuden, 
menevän kappaleen.

Jos kiinnostuit, tässä muutama kappale joista voi 
lähteä liikenteeseen:

Pendulum – Salt in the wounds
B-Complex – Beautiful Lies
Dj Tiësto – Elements of Life / He’s a pirate
Scooter - Jumping All Over The World
Kraftwerk – Robots
Discotronic – Tricky Disco
Italobrothers – Stamp on the ground
Showtek – Colours of the harder styles
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Kolumni
”Tämä on Radio Helsinki”, julistaa kumea 
miesääni. Olet oikeassa paikassa. Vuosien 
huonojen radiokanavien jälkeen olet saa-
punut sivistyksen viimeiseen satamaan, 
jossa kuuntelija ei ole vain aivoton, ar-
vostelukyvytön vihannes vaan itsenäinen 
ajattelija.

Tiedän, mitä ajattelet. Siellä taas joku 
indie-hörhö paasaa marginaalimusiikin 
puolesta. En usko, että marginaalin pitäisi 
olla minkään laadun itseisarvo. Totuus 
vain on, että perinteiset NRJ:n, Novan 
ja Aallon kaltaiset formaattiradiot aliar-
vioivat kuuntelijan törkeästi. Omaa kuu-
lijakuntaa halutaan miellyttää hinnalla 
millä hyvänsä, joten perinteisiin soittolis-
toihin ei uskalleta koskea, jottei mikään 
vain särähtäisi korvaan hieman erilaisena. 
Uudenlaista musiikkia, kuinka häiritsevää!

Myös toimittajien journalistiikka yrittää 
kumartaa yhteen suuntaan pyllistämättä 
toiseen, jotta kukaan ei vain ärsyyntyisi 
puheista ja vaihtaisi kanavaa. Tuloksena 
on ala-arvoista jaarittelua, joka ei uskalla 
ottaa kantaa kuin korkeintaan jouluvaloi-
hin. Monet radioasemat ovat päätelleet, 
että ainoa kaikkia miellyttävä aihe on 
seksi. Vai miltä kuulostavat Radio Suomi-
POPin Aamulypsyn viime aiheet ”kuinka 
yhdistää seksi ja jumala” tai ”miehelläni 
juuttui dildo perseeseen”? Kovin lupaava 
ei ole myöskään ohjelman mainosslogan: 
”Istu jakkaralle ja tartu utareisiin joka 
arkiaamu klo 6-10!” Hyi helkkari.

Listahittien tai muka ikivihreiden kasa-
risyntikkaveisujen monotonisen toiston 
sijaan Radio Helsinki soittaa vaihtelevaa 
musiikkia. Aina kunnioitetaan kuulijan 
kykyä omaksua uutta ja erilaista. 34 eri 

ohjelmaa takaavat kiinnostavuuden. On 
esimerkiksi Helsingin Henki, joka ruotii 
pääkaupunkiseudun tapahtumia, puheen-
aiheita, elokuvia ja menovinkkejä musiikin 
siivillä, Palefacen Act Like You Know, joka 
kuvauksen mukaan soittaa ”kaikenlaista 
yhteiskunnallista musaa, Woody Guthri-
esta ja Dylanista punkkiin ja Public En-
emyyn”, huonoon musiikkiin erikoistunut 
Paskalista, vinyyleiltä kuultavan kasari-
hevin Heviurpot ja muun muassa Bruce 
Springsteenin kanssa soittaneen Little 
Stevenin Underground Garage, ylistys 
rock’n’rollille. On siis turha pelätä itseti-
etoista marginaaliulinaa, Radio Helsingillä 
on jokaiselle jotain.

Seuraavalla kerralla, kun laitat radion 
päälle, mieti, kohdellaanko sinua järkev-
änä kuulijana. Haastaako keskustelu? Nau-
rattaako huumori? Koskettaako musiikki? 
Vai olisiko aika vaihtaa taajuutta tänne? 
Tämä on Radio Helsinki.

  Anni 
  Piiroinen
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Kanadassa musiikin opiskelu on 
haastavaa, mutta innostavaa. Kol-
men vuoden musiikin opinnot 
jääkarhujen maassa saivat Järven-
pään musiikkilinjan kuulostamaan 
oikealta paikalta jatkaa musiikin 
opiskelua.

Asuin Kanadassa kolmisen vuotta ja kävin pai-
kallista koulua Albertassa. Tänä aikana ehdin 
perehtyä sikäläiseen musiikin opiskeluun ja vä-
hän muuhunkin. Ensiksi opiskelin kaksi vuotta 
klarinetin jonka jälkeen vaihdoin tenorisaksofo-
niin, jota olen soittanut pian kaksi vuotta.

Kanadassa musiikin opiskelu alkaa toden teolla 
7. luokalla. Silloin valitaan instrumentti jota ha-
lutaan soittaa.  Valtaosa valittavista soittimista 
on puhallinsoittimia, lukuun ottamatta nokka-
huilua, jonka soittoa myös Kanadan alakoulussa 
opiskellaan. Musiikin opiskelu on valinnaista 7. 
luokalta eteenpäin, mutta noin yksi viidesosa op-
pilaista valitsee musiikin oppiaineekseen. Koska 
musiikin opiskelu on kuitenkin varsin haastavaa 
ja vaatii todellista sitoutumista, keskeyttäneiden 

määrä  vuosien edetessä on varsin suuri. Soitti-
men opiskelun ohessa opiskellaan musiikin teo-
riaa. Opintojen tahti on kova, sillä ensimmäinen 
esiintyminen on perinteisesti joulukonsertissa. 

Bändien väliset kisat hyvin ovat suosittuja ja odo-
tettuja tapahtumia. Ensin kisaillaan kaupungin 
sisäisissä kisoissa. Voittaja pääsee osallistumaan 
provinssi kisoihin jossa on mukana jokaisesta 
kaupungista parhaat soittajat. Kisat ovat tärkeitä 
soittotaitojen kehityksen mittareita. Tärkeää ki-
soissa on ammattilaisilta saatu palaute.

Musiikkia 
 kanadalaisittain

Kuvat/Teksti: Otto Jahnukainen
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Klinikat
Koska musiikinopettajienkin tiedot ovat rajalliset, 
käyvät bändit myös erilaisilla musiikkiklinikoil-
la. Klinikoilla oppilaat saavat uutta näkemystä 
soittamiseen ja harjoittavat uusia taitoja, mutta 
myös opettajat oppivat aina jotain uutta. Klinikan 
oppeja käytetään kisakappaleiden hienosäätöön. 
Opetustuokioiden välillä orkesterin jäsenilä on 
runsaasti tutustua toisiinsa, mikä luo ryhmähen-
keä. 

Band camps

Kolmas kohokohta esiintymisien ja kisojen ohella 
on niin sanottu band camp eli bändileiri. Leirillä 
koulubändi vetäytyy johonkin musiikkileirikes-
kukseen muutamaksi päiväksi soittamaan ja 
tietysti myös pitämään hauskaa yhdessä. Leirin 

tarkoitus on hienosäätää valittuja biisejä ja val-
mistautua konsertteihin. Yleisesti ottaen leirille 
osallistuu kerrallaan yksi bändi.

Musiikkia klassisesta jazziin

Musiikintunneilla soitettujen kappaleiden tyyli 
vaihtelee paljon. Ohjelmisto voi sisältää niin Vi-
valdin klassista kuin Ray Charlsin kevyttä jazzia 
tai Deep Purplen Smoke on the Wateria. Tosin 
kisoissa soitetaan  vain klassisia teoksia.

Muuttaessani Kanadaan aloitin soittaa klarin-
ettia ilman minkäänlaista tietämystä puhalli-
ninstrumenteista. Soitin klarinettia kaksi vuot-
ta, minkä jälkeen vaihdoin tenorisaksofoniin, 
joka edelleen on pääinstrumenttini. Kanadassa 
on musiikin tunteja keskimäärin enemmän 
kuin suomessa. Lisäksi harjoituksia on usein 
ennen ja jälkeen virallisen koulupäivän. Musii-
kin opiskelu vaatii sitoutumista ja harjoittelua, 
jotta pystyy suoriutumaan annetuista kappa-
leista. Mielestäni soittaminen kuitenkin innosti 
opiskeluun ja hyvä ryhmähenki kannusti yrittä-
mään. 
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Musiikki herättää meissä 
vahvoja tunteita. Sitä rakasteta-
an, mutta myös vihataan. 
Rakastammeko kuitenkin vain 
tietyn tyyppistä musiikkia?
 
Järki kysyi koulumme oppilailta, 
minkälainen musiikki heidän 
tunteitaan kiihdyttää. Erilaista 
musiikkia löytyy laidasta laitaan, ja niin myös sitä 
koskevia mielipiteitä. Yksi ilmoitti vihaavansa 
Lady Gagaa, toinen taas ei pidä ”discojumputuk-
sesta”. Myös muun muassa hevimusiikki herätti 
muutamia negatiivia lausahduksia, mutta suurin 
osa nimettömään gallupiin osallistuneista ilmoitti 
neutraalisti pitävänsä kaikenlaisesta musiikista, tai 
ainakin sietävänsä sitä.
 
Kuten jo pääkirjoituksessani totesin, olen melko 
eksyksissä oman musiikkimakuni kanssa. Musiikki 
ei juurikaan kosketa elämääni. Jos minulta olisi ky-
sytty mitä musiikkia vihaan, olisin todennäköisesti 
vastannut kuten monet muutkin: kaikki käy.
 
Silti en ikinä ostaisi esimerkiksi Metallican tai muun 
raskaampaa musiikkia soittavan bändin levyä tai 
Eminenin räppilevyä. Vaikka kaikki käy, miksen 
kokeile mitään uutta? Niin Eminemillä kuin Metalli-
callakin on varmasti kappaleita, joita jopa kaltaiseni 
musiikkiamatööri jaksaisi kuunnella.
 
Luokittelen itseni niihin, jotka kuuntelevat niin 
sanottua ”tavallista” musiikkia, radiohittejä, niitä 
kappaleita, jotka soivat koko ajan tunnetuimmilla 
radiokanavilla. Pidän kuitenkin esimerkiksi klassis-
esta musiikista, mutta en vain koskaan kuuntele sitä, 

koska en ole koskaan aikaisemminkaan kuunnellut 
klassista. Kaverinikaan eivät tietääkseni kuuntele 
klassista musiikkia, enkä tunne kuuluvani ryhmään, 
joka sitä kuuntelee.
 
Miksi jämähdän vain yhden tyyppiseen musiikkiin? 
Ajattelen, että jokapäiväiset radiokanavien hitit ovat 
minun juttuni, minulle sopivaa musiikkia. Mikä 
tahansa musiikki voisi kuitenkin olla minun juttuni. 
Ensi kerralla autoa ajaessani aion kuunnella jotain 
uutta ja erilaista radiokanavaa.

Aino Pekkarinen

Kaikenlaista 
musiikkia,

kiitos!

Teemu Heikkilä
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Kuvareportaasi: 

 Art Cafe
Kuvat: Teemu Heikkilä
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Tämä orkesteri kaipaa apuasi!

Mielipiteesi ON tärkeä.
Pedanet / Oppilaskunta / Koululehti


