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1. Johdanto eli panhuilusta tunteella

1.1 Ennakkoluuloja ja ihastusta

William  Hogeland  maalaa  leveällä  siveltimenvedolla  kuvan  koko  keskeisestä

panhuilutietoudesta  Simion  Lucan  vuonna  1998  ilmestyneen  levyn  esittelytekstin  aluksi:

”Panhuilu on vanhimpia puhallinsoittimia. Se kuuluu esimerkiksi Romanian, Salomon saarten

ja,  tunnetuimmin,  Andien  musiikkiin.  Tällä  levyllä  Simion  Luca  siirtää  muinaisen

panhuilusoinnin  uusimpaan  aikamme  musiikkiin,  televisio-  ja  filmimusiikista

populaarimelodioihin.” Kommentti on todenmukainen, mutta samalla se suurpiirteisyydessään

ruokkii  muutamaa  pinttynyttä  panhuiluun  liittyvää  ennakkoluuloa:  panhuilu  on  väistämättä

eksoottinen soitin, marginaali-ilmiö, se kuuluu aina jonnekin muualle, kaikki panhuilut ovat

yksi  ja  sama  soitin  ja  se  on  niin  primitiivinen,  että  nykymusiikista  sillä  voi  soittaa  vain

yksinkertaisinta musiikkia – niin sisällöllisesti kuin rakenteellisestikin – eli ”hissimusaa”. Ja

yhteenvetona näistä täydentyy vakavin ennakkoluulo: alakulttuurista riippuen yleisön tunteet

jakautuvat äärimmäisestä ihastuksesta äärimmäiseen torjuntaan.

Panhuilu  tunnetaan  Euroopassa  perinteisesti  kansanmusiikkisoittimena.  Suurin  osa  sillä

levytetystä materiaaliasta on kevyttä musiikkia, ja niin kutsuttua taidemusiikkia sille on nimeltä

mainiten  omistettu  häviävän  vähän.  Tässä  on  jo  kylliksi  perusteita  suurelle  osalle

korkeakulttuurista  konserttiyleisöä  nenän  nirpistykseen, milloin  panhuilisti  uskaltautuu
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klassisen musiikin soittajan rooliin. Ne, jotka uskottavuuden menettämisen uhallakin kuitenkin

kiipeävät  yleisön  eteen  taiteellisin  tavoittein,  toisaalta  joutuvat  erityisen  ankaran  kritiikin

kohteiksi vanhoillisimpien autenttisuuden puolustajien taholta, toisaalta ovat – ja tietysti myös

joutuvat olemaan – korostetummin puolustusasemissa kuin vaikka tavallisella poikkihuilulla

traverso-ohjelmistoa soittavat huilistit. Puolustautuminen pukeutuu yleensä liioitteluun. Ei enää

riitä, että todetaan maltillisesti - niin kuin Simion Stanciu levyjensä esittelyteksteissä (mm 1996

ja 1998) ja Costel Puscoiu panhuilumetodinsa esittelyssä (1997) – panhuilulla olevan valoisa

tulevaisuus muiden puhaltimien rinnalla taidemusiikkisoittimena, kunhan sen opettamiseen ja

soittimen teknisten vaikeuksien voittamiseen uhrataan riittävästi aikaa ja vaivaa. Jotkut aiheetta

vieroksutun  soittimen  puolustajista  menevät  väitteissään  äärimmäisyyksiin:  panhuilu  ei  ole

hyvä  vaan  paras,  ja  tämän  vakuudeksi  –  joko  vakavissaan  tai  pilke  silmäkulmassa  –  sen

alkuperän  julistetaan  olevan  jumalallinen  (mm.  Zamfir  1983),  toisin  kuin  yleensä  muiden

soitinten. Ja tämän kannan tukenahan  on kreikkalaisroomalainen tarusto.  

1.2 Myyttinen historia ja historian myyttejä

Kreikkalaisessa mytologiassa (Henrikson 1963) panhuilun kuvataan syntyneen metsänjumala

Panin tehtyä itselleen huilun siitä ruo´osta, joksi  Syrinx – Panin rakastettu  – oli  muuttunut

Panin  lähentelyjä  paetessaan.  Tätä  huilua  Pan  ikävissään  soitti  ja  nimesi  sen  kadotetun

rakastettunsa mukaan.  Kreikkalaisroomalaisen taruston muita jumalten soittimia olivat muun

muassa lyyra, Apollon  soitin  ja  poikkihuilu,  jota  Artemis  oli  opettanut  ihmiset  soittamaan.

Soitinten  tenhoavuuskilpailut,  eli  paremmuusaseman  avoin  puolustaminen,  tuntuu  olleen

mytologian  kulta-aikoina   jumalten  ja  muiden  korkeampien  voimien  mielipuuhaa  (täällä

pohjoisessa lauloi Väinämöinen Joukahaisen suohon). Pan kilpaili huilullaan Apolloa ja hänen

lyyraansa vastaan voitokkaasti. Voitto koitui erityisen hohdokkaaksi huiluperheen sisällä siksi,

että  kisassa lyyra vastaan poikkihuilu, Apollon ja  Marsyaan  välillä, lyyra oli  poikkihuilua

voitokkaampi.  Pan  oli  siis  kaikkiaan  Marsyasta  onnekkaampi.  Saihan  hän  sekä  kunnian

kiehtovimmasta musisoinnista että pitää karvapeitteisen nahkansa ( Henrikson 1963).   
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Antiikin  taruston  perusteella  voitaisiin  olettaa,  että  panhuilu  on  kreikkalaista  alkuperää,  ja

kulkeutunut  Mustanmeren  kautta  Romaniaan  (Stanciu  1998).  Oltenian  hautalöytöjen

perusteella  voidaan  kuitenkin  olettaa,  että  suunta  on  ollut  päinvastainen.  Panhuilu  on ollut

ensin  Romaniassa  paimensoittimena.  Se  on  kehittynyt  yhdessä  paikallisen  kansanmusiikin

kanssa  ja  vihdoin  siirtynyt  kulttuurivientinä  Kreikkaan,  jossa  sen  ympärille  on  luotu

syntytarusto (Stanciu 1998).

1.3 Oma historiani muusikkona eli miten tähän tultiin

1.3.1 Panhuilistin taipaleeni isäni Constantinin ohjauksessa  

Panhuilu on Romanian kansallissoitin ja kiinnostukseni siihen ja sen tunnetuksi tekemiseen

juontaa  omasta  henkilöhistoriastani.  Olen  koko  ikäni  asunut  Suomessa.  Isäni  on  kuitenkin

syntyjään romanialainen. Hän luonnollisesti  toivoi  voivansa kasvatuksessaan tarjota minulle

myös oman syntymämaansa perintöä ja kulttuuria kehittymiseni aineksiksi. Muusikkona hänen

oli helppoa tarjota perintöään musiikin alalla. 

 

Vanhempani  tapasivat  Romaniassa,  jossa  äitini  Marja,  tyttönimeltään  Hohti,  toimi

matkatoimisto  Matkarenkaan  oppaana  vuodesta  1975.  Avioiduttuaan  Marjan  kanssa  myös

isästäni Constantin Stanciusta tuli matkaopas. Isälläni oli tapana viihdyttää turisteja soittamalla

ja  laulamalla.  Vanhempani  toimivat  matkaoppaina  pitkään  1980-luvun  lopulle.  Isäni  on

alunperin  haitarin  soittaja,  ja  muutettuaan  Suomeen  (1977)  hän  ansaitsi  leipänsä

ravintolamuusikkona. Äiti  toimi sairaanhoitajana 1970-luvun puolivälistä ja toimii  edelleen.

Syntymäni  (1982)  jälkeenkin  vanhempani  toimivat  vielä  matkaoppaina.  Olin  aina  heidän

mukanaan, joten olen matkaillut pienestä pitäen. Kun vanhemmillani oli kiireitä, saatoin olla

pari viikkoa isäni Stela-siskon hoidettavana Romaniassa.  
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Täytettyäni neljä vuotta ajatteli isäni, että hänen pojastaan olisi hyvä tulla vaikkapa muusikko

tai  urheilija.  Jalkapallo,  Romanian  suosituin  laji,  vaikutti  houkuttelevalta.  Tietysti  kaikkien

lasten tapaan  potkin mielelläni sitä sun tätä. Musiikki ei paljoa kiinnostanut. Ainoastaan kun

isä harjoitteli... Pakkohan sitä oli matkia kuin apina. Aloitin pianonsoiton nelivuotiaana. Se ei

kuitenkaan minua kiinnostanut. Rimputtelu ei ollut yhtään niin kivaa kuin miltä se näytti isän

soittaessa. Vajaan vuoden sisällä todettiin pianonsoiton yrittäminen turhaksi.  

Isä soitti pitkään koskettimien ohella myös panhuilua. Kun olin seitsenvuotias, isä päätti antaa

minun aloittaa panhuilun soiton, koska muisteli, kuinka pienempänä aina hänen soittaessaan

olin  halunnut  itse  saada kokeilla  sitä.  Se  oli  metka  soitin,  hauskan näköinen,  ja  siitä  lähti

lempeä  ääni.  Soitin  oli  tenoripanhuilu,  mutta  pienissä  käsissäni  se  näytti  ennemminkin

kontrabassopanhuilulta. Isä päätti kokeilla, mahtaisiko tämä soitin kiinnostaa minua enemmän

kuin piano. Otin tarjouksen mielenkiinnolla vastaan. Sain omakseni ruskean alttopanhuilun. Se

ei poikkeuksellisesti ollut bamburuo`osta tehty vaan kirsikkapuusta.  

Isä  ryhtyi opettamaan  minulle  panhuilun  soittoa  varovaisesti  oman  menetelmänsä  mukaan:

ensimmäisenä  päivänä  viisi  minuuttia,  parina  seuraavana  seitsemän minuuttia  jne.  Muistan

miten hän aluksi opetti kuinka piirretään g-avain. Piirsin satoja nuottiavaimia ja kaikki nuotit

vihkoon - yksiviivaisen c:n satoja kertoja, jotta se jäisi mieleen. Samalla yritin soittaa samaista

c:tä panhuilulla. Näin opin ymmärtämään yhteyden nuotteihin ja soittimeen. Mitä järkeä olisi

ymmärtää teksti, jos ei osaa lukea... Tosin eniten vaikeuksia oli d-nuotin kanssa. En tuntunut

millään saavan sitä mieleeni. Niinpä isä päätti, että siitä tuli "minun kaverini". Aina kun en

muistanut sitä, niin isä sanoi: "No se on se sinun kaverisi... eli?".  

Pikkuhiljaa edistyin ja aloin soittaa pikkukappaleita. Isän opetusmetodi oli hyvin erilainen kuin

klassisen musiikin opettajien opetustavat. Ensimmäiset kappaleet joita soitin olivat esimerkiksi

"Jussista sain miehen armaan", "Niin minä neitonen sinulle laulan" ja muutamia romanialaisia

helppoja  kansanlauluja.  Tärkeätä  isän  metodissa  oli  rytmi.  Syntetisaattorilla,  jossa  oli

rytmikone, isä säesti kaikki kappaleet. Puhdasoppiset klassisen koulun edustajat voivat kysyä,
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miksi  soitattaa  kevyttä  musiikkia  syntetisaattorin  kanssa.  Perusteltuna  vastauksena  voi

mielestäni  väittää,  että  mikäpä  olisi  vasta-alkajalle  mieluisampaa  kuin  soittaa  kaunista  ja

helppoa kappaletta ja vielä kaiken lisäksi  säestyksen kanssa.  On äärimmäisen tylsää soittaa

yksin melodiaa,  joka ei  pienen lapsen mielessä liity mihinkään. Lisäksi  kun soittaa  jonkun

kanssa, ei harjoittelu tunnu raskaalta, vaan se alkaa olla hauskaa: saa olla kaverin, tai isän,

kanssa kahdestaan ja "pelata samassa joukkueessa". Yhteissoitto kehittää korvaa: intonaatiotaju

ja  rytminen  liikkuminen  samoin  kuin  rytminen  jatkuvuus  harjaantuvat  koko  ajan.  Kun  on

taustalla  mukava  rytmi,  on  ilo  soittaa  sen  päälle.  Puritaaninen  klassikko  voi  taas  esittää

vastakysymyksen, että miksei sitten klassiseen tyyliin, pianosäestyksellä. Sehän ajaisi kaiketi

saman  asian.  Mietitäänpä  "Ukko  Nooaa".  Pianosäestyksellä  sen  soittaminen  olisi  varmasti

hauskempaa kuin yksin. Mutta jos sen muokkaisi vähän svengaavampaan muotoon, soitettaisiin

syntetisaattorilla, bassoraita, rumpuraita, jouset, kitara jne. ... Useimpien lasten mielestä se olisi

varmaan  huikean  hauskaa,  eikä  enää  yhtään  niin  kuivaa,  kuin  pelkällä  pianosäestyksellä.

Nythän säestämässä on kokonainen orkesteri! Täytyy tietysti muistaa, että tällainen metodi ei

sovi kaikille oppilaille. Oppilaan täytyy pitää klassisen musiikin ohessa myös esim. Pop- ja

Rock-musiikista tai tanssimusiikista. Itse pidän pop-musiikista, koneellistetusta dance-tyylistä

ja ennen kaikkea legendaarisista klassikoista, kuten Nat King Cole, Frank Sinatra ja Tom Jones

muun muassa. Minulle olivat siis tuttuja kaikki ikivihreät sävelmät kuten esimerkiksi "Can´t

help fallin in love", "I just called (to say I love You)" ja Lionel Richien "Hello" - viimeisimmät

lempilaulajani ja lempisävelmäni.  

Kahdeksanvuotiaana  levytin  ensimmäisen  levyni.  Sain  sopimuksen  isäni  aktiivisuuden

ansiosta. Hän ajatteli, että eksoottista soitinta soittava pikkupoika voisi herättää mielenkiintoa.

MTV3-musiikki  (nyk.  Mediamusiikki),  olikin  kiinnostunut  minusta.  Meidät  kutsuttiin

studiolle  tekemään  demonauhaa.  Kuunneltuaan  sen  yhtiön  edustajat  halusivat  tehdä

sopimuksen.  Tuottaja  valitsi  levyn kappaleet.  Ne olivat  kaikki  tunnettuja  viihdemelodioita:

”Sininen ja valkoinen”, ”The End of the World”, ”Twin Peaks-theme”, ”Syys surumielinen”,

”Sodan muisto” jne. Vaikka kappaleet eivät nykyisin ole minun makuuni, soitin niitä silloin

ihan mielelläni. Ja pakkohan niitä joka tapauksessa oli soittaa, kun kerta sopimus edellytti sen.
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Pääasia oli, että sain levyttää. Ainahan on jostain aloitettava. Harva pystyy suoraan huipulle

pääsemään. 

Levytykset eivät kestäneet kauan. Suunnilleen neljässä päivässä kaikki oli tallennettu. Albumi

äänitettiin  MTV3:n  musiikkistudioilla  1  ja  2.  Pausseilla  oli  hauskaa  käydä  studion

ulkopuolella. Sen vieressä oli kahvila, jossa oli aina julkkiksia kahvittelemassa ja juttelemassa

keskenään. Siellä oli usein muunmuassa uutistoimittajia ja ohjelmavieraita. Hienointa oli nähdä

Renny Harlin, jolta oli pakko pyytää nimmari. Itse studiossa oli jännittävää ja samalla hauskaa

soittaa yksin pimeähkössä kopissa luurit korvilla. Levyttäminen kopissa viehättää minua. Oloni

on  siellä  enemmän  kuin  kotoisa:  täydellinen  äänimaisema,  jossa  saa  olla  keskipisteenä  ja

nauttia vapaasti musiikista ja siihen keskittymisestä. Tietoisuus siitä, että virheitä saa tehdä ja

voidaan  tehdä korjausotos,  poistaa  jännityksen.  Silloin  pystyy  antamaan  110%  itsestään

musiikille oli soitettavana sitten kuinka hyvä tai huono kappale tahansa. 

Levy on  ihan  kelvollinen,  kun  ottaa  huomioon,  että  siinä  soittaa  kahdeksanvuotias,  yhden

vuoden  soittanut  poika.  Ensimmäinen  esiintymiseni  oli  levyyn  liittyvä.  Levyraatia  varten

kuvattiin yksinkertainen video. Kehuja en raadilta saanut. He haukkuivat kappaleen (”Sininen

ja  valkoinen”)  lyttyyn.  Pisteitä  ropisi  n.  20.  Esiintyjä  ei  raatilaisia  kiinostanut,  ainoastaan

sävellys. Ehkä he olisivat jättäneet ainakin kiroilemiset väliin,  jos olisivat tienneet soittajan

olevan 8-vuotias  lapsi.  Lohdutukseksi  yleisöäänestyksessä tulin  toiseksi.  Minä en välittänyt

vähääkään mistään pisteistä. Naureskelin lähinnä kommenteille.

Ensimmäinen  julkinen  esiintymiseni  yleisön  edessä  oli  paria  kuukautta  myöhemmin.

Tenavatähti-finaalissa olin "vierailevana tähtenä". Sillä välin kun tuomaristo mietti voittajaa,

soitin kappaleen "The End of the World". Jännittävä paikkahan se oli: täpötäysi Tampere-talo

ja  sen  lisäksi  suora  lähetys.  Melkoinen  ensiesiintyminen!  Vaikka  oloni  oli  vähän taivaasta

pöllähtänyt, en osannut liiemmin pelätä, koska en tiennyt esiintymisestä ennestään mitään. Se

pienikin pelon häivä haihtui, kun näin isän istuvan eturivissä. 
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Harjoittelin  aina  isäni  kanssa.  Kahdestaan  soitimme  lämmittelyjä  panhuiluilla:  pitkiä  ääniä

skaaloissa,  kielitysharjoittelua,  osumistarkkuutta  (hyppyjä  putkelta  toiselle).  Sen  lisäksi

harjoittelin kappaleita isän säestyksellä. Ohjelmistona oli joko levyiltä tuttuja tai konsertteja

varten harjoiteltavia  kappaleita.  En varmaankaan harjoitellut  paria tuntia  enempää päivässä.

Konsertit, joissa siihen aikaan soitin, olivat tenavatähtikiertueilla. Niissä lauloivat sen vuoden

voittajat ja parhaimmat yleisömagneetit. Heidän lisäkseen olin myös minä, jolla ei siis ollut

mitään tekemistä kilpailujen kanssa.  Usein,  jos joku muistaa "sen pienen panhuilistipojan",

saan kuulla kysymyksen: "Minkä vuoden tenavatähden sä voitit?" No sehän on laulukilpailu,

enkä minä laula. Vielä nykyäänkin ollessani solistina saattaa juontaja kertoa tarinan pienestä

panhuilistista,  joka soitti  tenavatähdessä yhdessä Seppo Hovin kanssa.  Olen yrittänyt päästä

siitä  "pikkupoika"-  imagosta  irti,  sillä  enhän  minä  enää  ainakaan  pikkupoika  ole.

Musiikkityylikin on vaihtunut. Enää en juurikaan soita viihdemusiikkia vaan lähinnä klassista. 

Lapsuudessani  elämä  siis  alkoi  muuttua  konserttien,  ei  niinkään  julkisuuden  myötä.

Viikonloput  menivät  lähinnä  kiertueilla  pitkin  Suomea  etelästä  pohjoiseen.  Lapsuus  ei

kuitenkaan mielestäni kärsinyt. Olinhan minä koko ajan kiertuekavereitten kanssa, jotka olivat

samanikäisiä.  Eikä  konsertteja  ollut  kuin  lähinnä  viikonloppuisin.  Arkipäivät  olivat

koulunkäyntiä  ja  leikkimistä  koulukavereiden  ja  naapureiden  kanssa.  Tällaista  tenavatähti-

kiertue-elämää kesti n. 5 vuotta. Siinä välissä pääsin tutustumaan moneen mielenkiintoiseen

esiintyjään,  esimerkiksi  sittemmin  vuoden  2003  tangoprinssi  Timo  Turuseen  ja  "Poika  ja

ilves"-elokuvasta  tuttuun  Konsta  Hietaseen.  Tytöistä  mieleenpainuvimmat  olivat  Johanna

Virtanen ja Ella Lahtinen. 

Kiertueilla  soitin  usein  samoja  kappaleita.  Useimmin  soittamiani  olivat  James  Lastin

panhuilulle sävelletty "Yksinäinen paimen" ja Grigoras Dinicun "Leivonen", joka on jokaisen

panhuilistin käyntikortti. Sävelmä kertoo paljon soittajasta, siitä miten hän käsittelee musiikkia.

Jokaisella  on  siitä  vähän  erilainen  versio.  Pidän  tietysti  omasta  versiostani,  jossa  pyrin

selkeärakenteisuuteen  ja  tyylikkyyteen.  Vältän  liikaa  kikkailua  helpoilla,  mutta  näyttävillä
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lurituksilla.  Kadenssit  ovat  tarpeeksi  pitkiä,  jottei  tule  tunnetta,  että  ne  loppuvat  kesken.

Versioni pyrin esittämään klassisen musiikin hengessä. 

Kun  olin  kahdeksanvuotias  ilmestyi  ensimmäinen  albumini.  Toinen  albumi,  Serenade,

levytettiin ollessani 10-vuotias, mutta se ilmestyi 11-vuotissyntymäpäiväni jälkeen. Orkesterina

oli  Finlanders.  Oli  mukavaa,  että  koko levy oli  oikean orkesterin säestämä. Ensimmäisessä

albumissani  oli  studio-orkesteri  ja  pääasiassa  Kari  Litmasen  (kosketinsoittimet)  taustoja  ja

sovituksia. Toisen albumin sisältö ei ollut enää ainoastaan suomalaisia viihdesävelmiä. Levyllä

oli  jo  vähän ulkomaisia  ikivihreitä  ja  kevyttä klassista:  ”Schubertin  Serenadi”,  ”Leivonen”,

Winklerin ”Äiti  pien”, E. de Curtisin ”Palaja Sorrentoon”, Fougstedtin ”Romanssi” ja isäni

kaunismelodinen  sävellys  ”Itke  syksyinen  sade”.  Noihin  aikoihin  isä  innostui  säveltämään

kevyttä musiikkia. 

Toinen  levyni  menestyi  kohtalaisen  hyvin.  Ensimmäistä  levyä myytiin  n.  5000  kappaletta,

mutta Serenadea jo yli 15000 kappaletta. Sääli, että noihin aikoihin kultalevyn raja oli vielä

20000. Nykyisellä rajalla olisin saanut kauan haaveilemani kultalevyn, joka jää nytkin vielä

haaveeksi. Serenade oli myös siinä mielessä mielenkiintoinen levy, että sitä meni myös Japanin

markkinoille. Siitä tehtiin japaninkielinen painos. Valitettavasti en tiedä miten levy on siellä

menestynyt. Tuskin mitenkään erikoisesti, etenkin kun jakelijana oli pieni yritys. 10-vuotiaana

tutustuin ensimmäisiin klassisiin teoksiin. Ne olivat helpohkoja sovituksia, kuten Schumannin

”Träumerei”, Chopinin etydejä ja Schubertin ”Ave Maria”.  

Ollessani  11-vuotias,  olin  ehtinyt  jo  tulla  vähän  tutuksi  television  kautta.  Aikaisemmin

mainittujen  televisioesiintymisten lisäksi  olin  mukana  mm.  Huomenta  Suomi-  ohjelmassa,

Suoraan Suomeen- iltashowssa, Pellit  auki-ohjelmassa ja MTV3:n Kauneimmat Joululaulut-

ohjelmassa,  joka  äänitettiin  Vuosaaren  kirkossa  -  ja  tietysti  Pikku  Kakkosessa.  Levyn

markkinointia varten tehtiin televisiomainos.  Kiertelimme manageri-jakelija V.Laihon kanssa

ympäri Suomea suurkaupoissa, kuten Lohjan tähti, Itäkeskus, Stockmann Turku, City Sokos

Tampere  jne.  Näillä  esiintymisillä  haettiin  myös  esiintymiskokemusta.  Mitä  enemmän
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esiintymisiä  oli,  sitä  vähemmän  jännitti.  Kauppojen  tilaisuuksissa  soitin  tietysti  levyn

ohjelmistoa, joko isän säestyksellä tai taustanauhojen kanssa.  

Isäni siis enimmäkseen säesti minua konserteissa ja muissa esiintymisissä Seppo Hovin lisäksi.

Seppo Hovin kanssa pääsin usein tilaisuuksiin, joissa sain esiintyä esimerkiksi oopperalaulaja

Jaakko Ryhäsen kanssa. Näitä saattoivat olla esimerkiksi yritysten vuosipäivät. Etenkin joulun

aikaan esiintymisiä  oli  paljon  firmojen pikkujouluissa.  Isä haaveili  minun luovan klassisen

uran. Hänen mielestään klassinen musiikki oli sitä oikeaa musiikkia. Vierailimme 1993 isän

serkun Simion Stanciun luona Sveitsissä. Simionia voidaan pitää klassisen panhuilumusiikin

guruna.  Hän on tehnyt viihdeäänitteiden lisäksi  kymmeniä klassisia  levyjä.  Viikon käynnin

jälkeen suuntautumiseni kääntyi klassiseen päin. Suomessa ei julkisuudessa kaivattu klassista

panhuilumusiikkia, joten klassista, kevyttä ja melodista, soitin ainoastaan isän kanssa.  

Tein  13-vuotiaana  kolmannen  levyni  ”Pan  melodies”.  Se  oli  myös  MTV3:n  tuottama  ja

äänitettiin MTV3:n musiikkistudio ykkösessä. Taustoista vastasi Seppo Korhonen. Säestykset

olivat  suurimmaksi  osaksi  konetaustoja.  Levyn  sisältö  oli  pitkälti  samanlainen  kuin

edellistenkin:  kotimaista  ja  ulkomaista  viihdemusiikkia,  muunmuassa  ”On  hetki”,  ”Täällä

pohjantähden alla”, ”Myrskyluodon Maija”, ”Cavatina”, ”Nadjenka” (James Last), ”Can´t help

falling in love”, ”Twilight time” jne. ”On hetki”- kappaleesta tuli eräänlainen tavaramerkkini.

Se on kaunismelodinen sävelmä, joka sopii hyvin pehmeä-ääniselle panhuilulle. Mutta liika on

liikaa. Olen soittanut sitä sävelmää 10-vuotiaasta asti useassa konsertissa, eri panhuiluilla, eri

sävellajeissa (onneksi vaihtelu virkistää aina). Liikaa alkoi olla varusmiessoittokunnassa, kun

kappaletta piti soittaa yhtenään, jopa kuviomarssissa. Valehtelematta soitin sitä ainakin sadalla

keikalla seitsemän kuukauden aikana.  

”Pan melodies” ei menestynyt yhtä hyvin kuin ”Serenade”. Levymyynti jäi reilusti alle 10000.

Albumin  ohella  MTV3  teki  internetsivustoilleen  minulle  fanisivustot

(http://www.mtv3.fi/musiikki/stefan), joista sai vähän tietoja itsestäni sekä saattoi halutessaan

kirjoittaa sähköpostia minulle. Ymmärrettävistä syistä sivusto ei enää ole käytettävissä, ja hyvä
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niin. En ollut supersuosikki, mutta minulle tuli postilokeroon silloin tällöin fanipostia. Postit

olivat laidasta laitaan, esimerkiksi: "Sinä olet hyvä!!! Jatka samaa rataa!!!", "Sun musiikkisi on

aivan  ihanaa,  olen  aivan  lumoissani...",  "Hei  vaan  oululaisilta  tytöiltä.  Milloin  uusi  levysi

ilmestyy? Olet huippu huilisti.  Tuu Ouluun, Jaanalta pusuja sulle.",  "Moikka Stefan! Onko

Pan-huilua kiva soitella? Onko sulla muita kavereita kuin pan-huilusi?", "kuka ihme sääkään

oot?" ja pahimmillaan haistatteluja.  

Kolmentoista ikävuoden paikkeilla suuntautumiseni musiikissa alkoi myös julkisesti muuttua.

Kevyt klassinen musiikki on helppoa kuunneltavaa, kivaa soitettavaa ja sen hyväksyy laajempi

kuulijakunta kuin aikaisempien levyjeni ohjelmiston. H. Villa-Lobosin ”Aaria nr.1 Bachianas

Brasileiras  nro.5:stä”,  Rachmaninoffin  ”Vocalise”,  Tsaikovskin  ”Romanssi”,  Montin

”Czardas”  olivat  muunmuassa  esitettyjä  kappaleita.  Sävelmät  olivat  klassisen  musiikin

ikivihreitä. Viihdekeikkojen ja -konserttien ohella pääsin soittamaan myös klassisen musiikin

kokoonpanoissa. Konsertit olivat vaihtelevia: HKO:n kanssa muunmuassa televisioitu ”Malja

keväälle”-konsertti;  kirkkokonsertteja  kamariyhtye  Vox  Artisin  kanssa;  Sveitsissä

Finlandiakvartetin kanssa; Tapiola Sinfonietan kanssa kevätkonsertti, kapellimestarina S.Hovi;

televisioitu konsertti Tallinnan Radion Sinfoniaorkesterin kanssa, kapellimastarina Peter Saul

jne.  Viihteellisempiä  kokoonpanoja  olivat  muunmuassa  Poliisisoittokunta  ja  Vantaan

viihdeorkesteri.  Televisiovierailuja oli  muutamia: uudelleen Huomenta Suomessa,  uudelleen

Levyraadissa edellistä paremmalla menestyksellä - ehkä jopa 21 pistettä kappaaleella ”Katson

autiota  hiekkarantaa”,  hyväntekeväisyyskonsertti  Finlandiatalolla  vähäosaisten  ja

alkoholiongelmaisten  hyväksi,  Kauneimmat  rakkauslaulut  (1993)  (salonkiorkesteri

Musikaalinen),  Lapsen  tähden,  kolmannen  albumin  levymainos  ja  "Hyvää  Joulua  t.

MTV3"-mainos.  

Joulumainos  oli  hyvin erikoinen.  Kaiken olisi  voinut  tehdä studiossa,  mutta  ei,  piti  mennä

Korvatunturille, keskelle ei-mitään. Soitin pari sekuntia pukin vieressä ja hangella toiset kaksi

sekuntia.  Tähän  meni  kaksi  päivää  aikaa.  Muita  esiintyjiä  mainoksessa  oli  mm.  Mika

Pohjonen. 



14

Ennen 16 vuoden ikää olin vielä soittamassa ohjelmassa Midnight Sun Song Festival, johon

osallistui laulajia Ruotsista Indonesiaan asti, ja joka lähetettiin ympäri maailmaa. Oli tuskallista

soittaa 38,5 asteen kuumeessa, tikuttavassa yskässä, mutta kaikki meni onneksi hyvin. Toinen

mainittava konsertti oli Turun Elysée-jäähallissa, jossa olin tenori José Carrerasin lämppärinä.

Sielläkin olin kuumeisena, mutta halusin vanhempien peruuttamishaluista huolimatta mennä

soittamaan, jotta saisin ainakin tenorin nimikirjoituksen.

Levytin  16-vuotiaana  levy-yhtiö  VL-musiikille  neljännen  levyn,  The  Magic  Of  Panflute.

Äänitys tapahtui EM-studiolla. Studio oli kodikas. Itseasiassa se oli osa kotia. Studio oli talon

toisessa päädyssä ja koti toisessa. Studio oli kuin iso sauna. Se  oli paneloitu lämpimänvärisellä

puulla ja seinillä oli pieniä lamppuja, jotka loivat kodikasta tunnelmaa. Äänittäjänä oli studion

omistaja  E.  Marjasvaara.  Levy oli  puoliksi  viihdettä,  puoliksi  kevyttä  klassista.  Viihdettä

edustivat muunmuassa ”The Thornbirds Theme”, ”Somewhere My Love”, ”Love Changhed

Everything” ja ikivihreä “My Way”. Klassisia olivat muunmuassa ”Czardas” (Monti), ”Una

Furtiva Lagrima” (Donizetti),  ”Unkarilainen Tanssi  nro.5” (Brahms), ”Turkkilainen Marssi”

(Mozart)  ja  ”Non  Ti  Scordar  Di  Me”  (de  Curtis).  Viihdepuolen  taustoista  vastasi  isäni,

klassisen  puolen  orkesteri  oli  Tallinnan  sinfoniaorkesteri.  Tekniikkakappaleet  olivat  isän

pianosäestyksellä.  Isän  sävellyksiä  on  myös  muillakin  levyilläni.  Kolmannella  levyllä  on

”Pohjoistuuli” ja neljännellä ”Tahdon Ymmärtää”. 

Kuudentoista  iässä  en  oikeastaan  enää  esiintynyt televisiossa  ollenkaan.  Ainoastaan  YLE:n

”Lauantai-illan  toivotut”-  ohjelmassa  olin  kahdesti  kappaleilla  ”Yksinäinen  Paimen”  ja

R.Lehtisen ”On Hetki”, sekä muutamia kertoja neljännen levyni mainoksessa. Konsertoinnitkin

jäivät vähemmälle.  

Tein 17-vuotiaana viimesimmän sooloalbumini, ”Panhuilujoulun”. Nimestä voi päätellä, että

kyseessä  on  joululevy.  Äänitys  oli  neljännen  albumin  tavoin  EM-studiossa.  Joululevyn
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äänittämiseen  oli  vaikea  löytää  joulumieltä,  sillä  se  tapahtui  kesälomalla,  heinäkuussa.

Sovitukset ja taustat teki isäni. Muutamaan kappaleeseen lisättiin viulu (E.Kinanen), kitara ja

saksofoni (E.Marjasvaara)  sekä poikkihuilu  (S.Stanciu).  Kappalevalinnat  olivat  ensimmäistä

kertaa  lähes  kaikki  minun  ja  isäni.  Pyrimme  ottamaan  mukaan  tunnettuja,  kauniita  ja

kaupallisia sävellyksiä: ”Oi Jouluyö”, ”Ave Maria” (sekä Schubert että Bach-Gounod), ”Valkea

Joulu”,  ”Kulkuset”  jne.  Kaupallisesti  se  on  kutakuinkin  onnistunut,  sillä

instrumentaalimusiikkia  on  aina  vaikea  markkinoida.  Levyä myydään  vuosittain  kaupoissa

kiitettävästi. Levyn kappaleita on käytetty kauppojen joulumusiikkitaustana ja vuosittain sitä on

kuultu  Joulupukin  aattopäivän  lastenohjelmassa.   Neljännestä  levystä,  ”The  Magic  Of

Panflute”, on tehty myös videokasetti, jossa levyn sisältö on playback-soittona nauhoitettu. 

Sooloalbumien  lisäksi  olen  esiitynyt  muutamilla  kokoelmalevyillä.  MTV3  julkaisi  minun

kokoelmalevyni  "Stefan  parhaat,  20  suosikkisävelmää"  vuonna  1998.  Sisältö  on  valittu

MTV3:n  tuotannosta  eli  kolmelta  ensimmäiseltä  levyltäni.  Kansikuvakin  on  minusta  8-

vuotiaana.  Sain  tietää  ilmestyneestä  albumista  kaveriltani.  Hän  oli  nähnyt  sen  kaupassa.

Sisältöön  en  ole  siis  voinut  mitenkään  vaikuttaa.  Muita  kokoelmalevyjä,  joihin  olen

osallistunut muutamalla kappaleella ovat mm. Syksyn sävel 91, Kauneimmat Rakkauslaulut-

konsertista tehty levy (1993), Vauva-lehden kokoelmalevy ”Vauva: uinu suloisesti  musiikin

siivin”  (1997),  ”Sydän  Ystävälle”  (1998),  ”Rakkaus  koskettaa”,  ”Hengellisen  musiikin

toivekokonsertti”, ”Rakkaimmat joululaulut”, ”Haaveile hiljaa” ja ”40 perinteistä joululaulua”.

Vuonna  2000  MTV3  suunnitteli  tekevänsä  kokoelmalevyä  parhaista  tangoista

instrumentaaliversiona. Kävin studiolla nauhoittamassa Tango Poesien, mutta valitettavasti sitä

levyä ei koskaan ole julkaistu. Se olisi ollut viimeisin kaupallinen tallenteeni. 

Levytysten  ja  konserttien  lisäksi  olin  muutamia  kertoja  vieraana  radiohaastatteluissa,

muunmuassa  Pentti  Kangaksen  ohjelmassa,  jossa  soitettiin  toiselta  albumiltani  parhaimpia

kappaleita ja puhuttiin niitten välissä, sekä ”Tänään Iltapäivällä”- ohjelman haastattelussa. Ne

yleensä  liittyivät  juuri  ilmestyneisiin  albumeihini,  samoin  kuin  lehtihaastattelut.  Jokaisen

levyjulkaisutilaisuuden  yhteydessä  reportterit  haastattelivat   joihinkin  lehtiin:  Iltalehteen,
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Iltasanomiin,  Seuraan,  Me  Naiset-lehteen  ja   paikallislehtiin  muunmuassa  MaTaPuPuun.

Muutamia arvostelujakin kirjoitettiin.  

Etelä-Saimaa 02.05.-94:

"Valloittava Stefan panhuiluineen" (Tuula Hirvenoja)

"Vapunaaton  konsertti  koko  perheelle.  Lappeenranta-sali  30.4.1994.  Seppo  Hovi,  Stefan,

panhuilu"

"Mutta valloittavinta konsertissa oli  Romania, panhuilu ja Stefan, kohta 12 vuotta täyttävä

taituri,  jonka  tuloa  oltiin  jo  innokkaasti  odotettu.  Joskin  Rachmaninovin  Vokaliisissa  oli

toivomisen varaakin - pitkälinjaiset fraasit eivät aina säilyneet eheinä ja matalat äänet jäivät

paikoin tukkoisiksi - niin seuraavat, Hirten Yksinäinen paimen ja Dinicun Hora Staccato, sov.

S.Hovi,  olivat  sitäkin  innostavampia,  aitotulkintaisia  esityksiä.  Mitäpä  parempaa  perintöä

Stefanin  romanialaissyntyinen  muusikkoisä  voisi  antaa  lahjakkaalle  pojalleen  kuin  syvän

kokemuksen  kansansa  musiikista  aidoimmillaan.  Ja  mikä  olisi  sen  herkempi  soitin  kuin

panhuilu näiden voimakkaiden tunteiden tulkkina. Rauno Lehtisen On hetki sai ensiesityksensä

panhuilulla. Hiukan korkeampi sävellaji olisi ollut eduksi samoin "suomalaisesti" korkeampi

teräsävel kappaleen lopussa. Tunnelmaltaan On hetki sopi hienosti panhuilulle.

Tyylikkäissä  asuissa  ja  tyylikkään  vaatimattomasti  esiintyvä  Stefan  kaihoäänisine

panhuiluineen ihastutti niin paljon, että kuultuaan yhden esityksen odotti jo seuraavaa. Siinä

välissä oli kuitenkin paljon muutakin hyvää ja innostavaa kuultavaa." 

Kouvolan Sanomat 18.10.-96: 

"Musiikkimatka maailman ympäri" (Hannele Dolk)

"Kouvolan Kaupunginorkesterin konsertti Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa 16.10.1996.

Kapellimestari Seppo Hovi. Solisti Stefan, panhuilu"
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"Nuori  solisti  Stefan  ihastutti  yleisönsä  ensi  hetkestä  alkaen.  Rahmaninovin  Vokaliisi  soi

herkkänä  ja  laulavana,  Brahmsin  Unkarilainen  tanssi  nro  5  hurjalla  tekniikalla  ja

tempperamentilla, missä solisti ei aina ehtinyt huolehtia äänen puhtaudesta.

Dinicun Hora Staccato ja kansansävelmä Leivo edustivat  panhuilun perinteisempää puolta

kansansoittimena.  Stefan  hallitsee  soittimensa  ällistyttävän  varmasti  ja  hänestä  huokuu

vapautunut soittamisen ilo, joka tarttuu kuulijaan luoden hänen taiteelleen kunnioittavan ja

ihailevan ilmapiirin"  

Östra Nyland 13.11.2001 "Virtuos underhöll stor publik med panflöjt" (C. Liljendahl) 

Konsertteja ei välttämättä soiteta pelkästään omaksi tai muiden iloksi.  Siitä on kehkeytynyt

myös elinkeinoni. Konsertoinnin ja levytysten tavoitteena on myös ansaita rahaa.  Aluksi tuli

soitettua paljon ilmaiseksi tai pienellä palkalla. Myöhemmin kun kokemusta tuli lisää ja kenties

vähän  kuuluisuutta,  kasvoi  myös  palkka.  Koskaan  levyjen  äänittämisestä  en  ole  ansainnut

paljoa,  lähinnä  päivärähat.  Levyistä  ansaitut  rahat  tulevat  lähinnä  Gramex-  palkkioista

(esimerkiksi televisiossa tai radiossa soittettua musiikkia) ja royalteista (levymyynti). Royaltit

ovat  taiteilijakohtaiset;  mitä  kuuluisampi  sitä  suuremmat  prosentit.  Kerran  vuodessa  tuleva

pieni bonus on aina hyvä taskuraha. Aina ei kuitenkaan pidä ajatella palkkiota. Olen soittanut

esimerkiksi Päihdeongelmaisten, sydänpotilaiden, "Lapsen tähden", katulasten, vanhainkotien

vanhusten ja Syöpäyhdistyksen hyväksi. Sellaisista esiintymisistä tulee yleensä hyvä mieli, kun

on voinut auttaa tai ilahduttaa musiikin avulla. 

Jännittäviä ja pienelle pojalle merkittäviä konsertteja ja esiintymistilaisuuksia ovat muusikon

urallani ehdottomasti olleet esiintymiset valtion päämiehille. Tietysti myös suorat ja nauhoitetut

televisioesiintymiset  olivat  jännittäviä,  mutta  en  pitänyt  niitä  erityisen  tärkeinä,  sillä  en

ymmärtänyt  television  merkitystä  kunnolla.  Mitäs  sitä  jännittämään,  jos  kaverit  näkee

televisiossa, mutta jos pitää jollekin tärkeälle ihmiselle ja julkkikselle esiintyä..! 10-vuotiaana,

taiteiden yössä, Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa esiinnyin yhdessä Seppo Hovin kanssa
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keskiyöllä. Sinne tuli kuuntelemaan silloinen Suomen Tasavallan presidentti Mauno Koivisto

aviopuolisoineen. Kuultuani, että he olivat kuuntelemassa, rupesivat perhoset erityisen paljon

lentelemään  vatsanpohjalla.  Toinen  unohtumaton  hetki  oli  ensimmäistä  kertaa  Finlandia-

talossa, jossa vietettiin silloisen presidenttiehdokkaan Martti Ahtisaaren vaalijuhlaa, ja jossa

esiinnyin  isäni  kanssa.  Jälkikäteen  saimme  kiitoskirjeen  itse  presidentiltä  aidolla

nimikirjoituksella varustettuna - mahtavaa, Maran nimmari! 12-vuotiaalle pojalle se merkitsi

tosi paljon. Kaksi vuotta myöhemmin Ahtisaaren ollessa presidentti pääsin soittamaan yhdessä

S.  Hovin  ja  hänen  poikiensa  Jannen  ja  Villen  kanssa  Mäntyniemeen.  14-vuotias

panhuilistipoika oli erittäin jännittynyt nähdessään presidentin muutaman metrin päässä. Mutta

kun soitto alkoi, kaikkosi kaikki jännitys. Esityksien jälkeen oli  yhteiskuvan aika ja kättely

presidentin kanssa. 14-vuotias Stefan oli onnensa kukkuloilla. 

1.3.2 Opiskelu musiikkioppilaitoksissa

Vartuttuani toiselle kymmenelleni monet ammattimuusikkotuttavamme ehdottivat, että alkaisin

soittaa myös jotain sellaista soitinta, jota voi opiskella suomalaisissa musiikkioppilaitoksissa.

Idea oli tietenkin hyvä, sillä jos aikuistuu pelkän koti-ja yksityisopetuksen varassa sekä soitin-

että  teoriaopinnoissa,  eivät  musiikin  tiedot  ja  taidot  varmasti  riitä  aikuisen  musiikin

ammattilaisen tarpeisiin. Muusikot suosittelivat toiseksi soittimeksi poikkihuilua,  sillä sehän

muistuttaa  ainakin  puhaltamistavaltaan  panhuilua.  En  vastustanut  ideaa,  ja  minut  kirjattiin

Vantaan Musiikkiopiston AVO-osastolle 1.8.1996. 

Syyslukukaudella aloitin huilunsoiton opettajanani Ove Lundell. Ensimmäisen tutkinnon, 1/3,

suoritin  kevätlukukaudella.  Isän  teoriaopetusten  ansiosta  minun  ei  tarvinnut  aloittaa

teoriaopintoja alusta, vaan pääsin opiskelemaan suoraan teoria- ja säveltapailuperuskurssia 3/3. 

Kiinnostukseni  poikkihuiluun  kuitenkin  hiipui  ja  halusin  mielelläni  vaihtaa  soitinta.

Vanhemmat olivat onneksi ymmärtäväisiä eivätkä painostaneet jatkamaan. He ovat aina olleet
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ihastuneita oboen ääneen. Kuuntelin oboeäänitteitä ja harkittuani päätin valita oboen tulevaksi

soittimekseni. Jatkoin vielä poikkihuilunsoittoa. Mielestäni sillä oli hyvä tehdä 3/3 peruskurssi,

”jottei turhaan ole opiskellut sitä”- ja tuntenut jättäneensä jotain kesken.  Sivusoittimeksi tuli

kuitenkin oboe huilun rinnalle. 

Oboeopettajakseni  tuli  Marjatta Teirilä.  Ensimmäisen oppitunnin hän piti  minulle 5.9.1998.

Silloin  hän  antoi  minulle  röörin,  johon  piti  puhaltaa.  Ääntä  ei  tullut.  Röörin  lehdet  eivät

värähdelleet,  vaikka  kuinka  yritin.  Olin  soittanut  seitsenvuotiaasta  lähtien  panhuilua,

puhallinsoitinta,  mutta  nyt  en  saanut  edes  ääntä  toisesta  puhaltimesta.  Tekniikka  oli  niin

erilainen.  Tilanne  oli  turhauttava.  Onneksi  ääni  löytyi,  kun  muutteli  vähän  puhallustapaa.

Kevätlukukaudella  2003  olin  yhdessä  Helsingin  Konservatorion  puhallinorkesterin  kanssa

esittelemässä konservatoriota ja soittimia. Monet ala-astelaiset saivat kovan äänen rööristä heti

ensimmäisellä yrityksellä. Kun lapsi ei ole vielä tottunut  puhaltamaan huiluun, hän hengittää

yleensä  oikein  ja  saa  puhallukseen  luonnollisella  tavalla  voimaa  niin,  että  saa  röörin

värähtelemään. Olin sekä kateellinen että nolo, kun muistin, että itse en saanut ensimmäisenä

päivänä rööristä pihahdustakaan. 

Heinäkuussa 2000 suoritin oboensoiton I- tutkinnon. Tutkinnon ohjelmistosssa oli Cimarosan

konsertto osat 1&2, Brittenin Niobe (6:sta metamorfoosista) ja Schumannin Romanssi nro. 1

op.94.  Aloitin  orkesterisoiton  oboistina  Tuomo  Teirilän  Pyymosa-oopperan  kantaesityksen

ykkösoboistina. Samaisena vuonna aloin soittaa  Vantaan Musiikkiopiston sinfoniaorkesterissa,

jota johti Jarmo Ahvenainen. Konsertoimme mm. Tallinnassa ja Kuopion konserttisalissa. Se

oli aikaa, jolloin rakastuin orkesterisoittoon.

Syksyllä 1998 aloitin lukio-opintoni Sibelius-lukiossa. Koulu sopi minulle täydellisesti,  sillä

paikka  oli  täynnä  musiikin  ystäviä,  niin  klassisen  kuin  pop-  ja  jazz-musiikin  harrastajia.

Lämminhenkinen koulu toi motivaatiota opiskeluun ja soittoon. Lukion toisella vuosiluokalla

(1999) menin soittamaan koulun sinfoniaorkesteriin, jota johti Ylermi Poijärvi, nyt II-oboeta.

Päästyäni  orkesteriin  tunsin  polttavaa  halua  ryhtyä  ammattioboistiksi.  Orkesterimuusikon

tehtävä  tuntui  minusta   lämminhenkiseltä   joukkuetyöskentelyltä.  Kaikki  orkesterin  jäsenet

pelasivat samaan maaliin, kuulijoiden iloksi. Musiikkilukion etuihin kuului myös se, että osan



20

kursseista saattoi korvata musiikkiaineilla ja saada siten välitöntä hyötyä ammattiopintoihin.

Vastaavasti tulevaisuuden kannalta  epäoleellisempia aineita saattoi jättää vähemmälle. 

 

Toisen asteen opinnot Helsingin Konservatoriossa aloitin abivuotenani 2000. Kolmen vuoden

aikana  konservatorion  toisen  asteen  koulutus  antoi  mm.  teoriaopetusta  sekä  soitinopetusta,

mikä  valmisti  tuleviin  opintoihin,  minun  tapauksessani  ammattikorkeakoulu  Stadiaan

oboensoittoa sekä Jyväskylän yliopistoon, musiikkitiedettä opiskelemaan. Konservatorion sain

päätökseen v. 2003. Helsingin Stadia ammattikorkeakouluun musiikin pedagogilinjalle pyrin ja

pääsin ollessani varusmiespalveluksessa Lahden varusmiessoittokunnassa 2002. Oboensoiton

C-tutkinnon tosin jätin  vielä syksyyn 2003 ja suoritin keväällä - ensimmäisenä Suomessa -

panhuilun C-tutkinnon. Oboensoiton C-tutkinnon suoritin keväällä 2004 arvosanalla 22/25. 

Panhuilulla suoritin toisen B-resitaalin keväällä 2004 arvosanalla 5/5. C-tutkinnon ohjelmassa

soitin  W.A. Mozartin  D-duuri  huilukvarteton,  M.Giulianin Grande Sonate op.85 huilulle  ja

kitaralle,  G.P  Telemannin  G-duuri  konserton  huilulle  sekä  H.  Villa-Loboksen  Bachianas

Brasileirasin  nro.5,  Aaria  I  (Cantilena).  B-resitaalissa  soitin  W.A.Mozartin  C-duuri

huilukvarteton,  Luigi Boccherinin G-duuri  oboekvinteton, op.45,  nro.1,  Melartinin Sonaatin

huilulle ja kitaralle op.135 sekä Kaksi tuholaista soolo panhuilulle op.20, nro 1b & 2b, jotka on

säveltänyt Tuomo Teirilä. Sisältö on  kummassakin  resitaalissa samanhenkinen. B-resitaalin

ohjelmistossa oli uutena suomalainen musiikki,  Melartinin ja Teirilän teokset. Aikaisemmin

suomalaista taidemusiikkia ei tiettävästi ole soitettu panhuilulla julkisesti.

Varusmiesaikanani,  jonka  palvelin  Lahden Varusmiessoittokunnassa  (tammi-lokakuu 2002),

tulin  soitettaneeksi  paljon  puhallinorkesterissa.  Päivisin  saattoi  olla  peräti  viiden  tunnin

harjoitukset,  jossa soitettiin paljon ja kovaa. Ansatsi ja korvat olivat kovilla. Korvia tietysti

olisi  voinut  suojata  tulpilla,  mutta  en  osaa  käyttää  niitä,  sillä  silloin  minulta  häviää

viimeinenkin intonaation ja äänenvärin taju. Päivän päätteeksi en jaksanut enää harjoitella omia

läksyjäni. Ja vaikka olisi  ollut  aikaa, ei motivaatiota ollut tarpeeksi, jotta olisi ottanut pillin

käteen. Motivaatio hävisi viimeistään siinä vaiheessa kun AMK:n pääsykokeet olivat ohi. 
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Armeija  ei  ollut  minulle  fyysisesti  raskas,  etenkin  kun  kyseessä  oli  soittokunta.  Mutta

henkisesti  se  oli  uuvuttava.  Erityisen  turhauttavaa  oli  amatöörimäinen  asenne  musiikkiin.

Esimerkiksi virsiä ja marsseja harjoiteltiin kohtuuttoman runsaasti, kun samalla  raskaammat ja

vaativammat  teokset  jäivät  melkein harjoituksetta.  Masentavaa oli  mennä konsertoimaan ja

soittaa siellä lähes prima vistana. Soitin usein solistina puhallinorkesterin kanssa. Valitettavaa

oli, että sooloteoksena oli aina sama kappale, Rauno Lehtisen On Hetki. Noin sata kertaa kun

sen  on  esittänyt  seitsemän  kuukauden  aikana  (kaksi  ensimmäistä  kuukautta  alokasaikaa),

turhautuu...

Yleisesti ihmisillä on etukäteen mielipiteitä panhuilusta. Suurin osa ajattelee, että panhuilu on

viihdesoitin,  että  sillä  soitetaan  vain  El  condor  pasaa  tai  Titanicin  teemaa.  Www.nyt.fi

internetsivuilla  on  keskustelukanava.  Siellä  on  ihmisten  mietteitä,  arvosteluja  jne.  Yksi

keskustelunaihe oli  ”Ärsyttävin biisi”.  Siellä  eräs  parantola-tunnuksella  kirjautunut  kirjoitti

(27.8.2004 13:01): 

”Onneksi tenavatähtiä ei enää tule, eikä panhuilumusiikkikaan ole niin huudossa (ne hullut

soittavat  yleensä panhuiluillaan  sen jokaisen vihaaman Titanic  biisin!).  Inhokkiartistini  on

taannoinen tenavatähti Stefan, sillä hän teki Panhuilulevyn jossa soitetaan covereita!” 

Tämän tyyppisiä mietteitä kuulee silloin tällöin ja ne suututtavat kerta kerralta. Mielipiteille ei

mahda mitään, mutta kuitenkin ne vaikuttavat motivaatiooni. Tosin joskus ne antavat pontta ja

voimia  yrittää  vieläkin enemmän.  Niin kävi  esimerkiksi  viitisen  vuotta  sitten. Euroviisujen

finaalissa suomalainen kommentaattori (Sanna Kojo) mainitsi, kun erään maan kappaleessa oli

väliosa soitettu panhuilulla, että ”panhuilu pitäisi lailla kieltää”. Panhuilu on soittimena hyvin

ristiriitainen. Se saa osakseen paljon moitetta, mutta onneksi myös kiitosta. Monet ylistävät

panhuilun  sointia  kauneimmaksi  kaikista  soittimista,  että  siinä  on  lempeä,  pehmeä  ja

rauhoittava  ääni.  ”Panhuilumusiikki  on  parasta  rentoutusmusiikkia”  ovat  monet  tulleet

sanomaan konserttieni jälkeen. 

Syitä  siihen,  että  panhuilua  halveksitaan,  on  monia.  Anttila-tyyppisistä  kaupoista  löytyy

kymmeniä levyjä, joissa lukee ”Céline Dion by panpipes” tai ”best of panflute” jne. Nämä levyt

ovat  lähes  kaikki  soitettu  syntetisaattorilla,  ei  pelkästään  taustat,  vaan  myös soolo-osuudet
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panhuilusoundilla.  Se  jo  pelkästään  on  huijausta.  Toiseksi,  panhuilua  kuulee  usein

tavarataloissa  ja  hisseissä.  Panhuilusta  on  tullut  “hissimusasoitin”.  Valtaosa  levytyksistä

oikealla panhuilulla on myös viihdemusiikkia. Suurin osa soittajista tulee Romaniasta, mutta

mm.  saksalaisia  ja  ranskalaisia  panhuilisteja  tapaa.  Ja  kun  kerta  panhuilulla  on  totuttu

soittamaan, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta,  ainoastaan viihdemusiikkia,  panhuilu on

leimattu viihdesoittimeksi. Ihmisten yleinen muutosvastaisuus aiheuttaa sen, että vain se, mitä

on totuttu jollain soittimella kuulemaan, on ainoaa mikä sille sopii. Siksi on suuri työ saada

panhuilulle uskottavuutta klassisen musiikin tulkkina.

Suomessa ammattimuusikoiden asenteet ovat kärjistyneesti vastakkaiset suhteessa panhuiluun.

Suurin  osa  viihdemusiikin  ammattilaisista  arvostaa  panhuilua  siinä  missä  mitä  tahansa

muutakin soitinta. Klassisen musiikin soittajista löytyy huomattavasti enemmän sellaisia, jotka

ovat  kapeakatseisia  eivätkä  miellä  klassisen  musiikin  soittamiseen  kelpoisiksi   muita  kuin

orkesterisoittimia sekä sellaisia perinteisiä taidemusiikin soittimia kuin piano ja kitara. Mutta

he tuntuvat  unohtavan, ettei  kitarallakaan klassisen musiikin  soittimena ole pitkää historiaa

Suomessa. Sitä kohtaan oltiin vielä viime vuosisadan puolivälissä hyvin kriittisiä, mutta silti

sen  onnistui  kovalla  yrittämisellä  saavuttaa  hyväksytty asema klassisten  soitinten  joukossa.

Sibelius-Akatemiassa ensimmäinen kitaransoiton lehtoraatti perustettiin vasta 1985 ja virkaan

nimitettiin Jukka Savijoki (Siba 2001).

Suomessa ovat etelä-amerikkalaiset panhuiluorkesterit tulleet  tutuiksi lähinnä katusoittajina.

Heillä on erikokoisia panhuiluja, kitaroita, nokkahuiluja ja lyömäsoittimia. He soittavat  omia

kappaleitaan ja viihteen ikivihreitä kuten El condor pasaa. Tämä niin sanottu Andien panhuilu

onkin peruskaupunkilaiselle tutuin panhuilu. Sitä ei osata verrata naihin ja näitä kahta soitinta

useimmiten  luullaan  samaksi  soittimeksi.  Soittimet  ovat  kuitenkin  rakenteeltaan,

soittotekniikaltaan  ja  äänenväriltään  erilaiset.  Nykyään  panhuiluorkestereita  näkee

televisiomainoksissakin,  kuten  Hartwallin  elokuvakampanjamainoksessa.  Siinä  etelä-

amerikkalaiset soittavat mitä oudoimmissa paikoissa kuten elokuvateatterin katolla:  “Juokaa

jaffaa! Menkää leffaan!”. Panhuilut ovat mainoksessa tärkeässä roolissa tehden mainoksesta

huvittavamman. Panhuilut ovat osa myös komediasarjaa Ruuvit löysällä. Jokaisessa jaksossa

on  sketsi,  jossa  panhuiluveijarit  muine  orkesterilaisineen  ilmestyvät  soittamaan  mitä
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oudoimmista  paikoista  tai  epätavallisimmissa  tilanteissa.  Panhuilulla  on  siis  etnisten

rasitteittensa lisäksi myös huvinarrin rooli.

Valitettavasti muutamien  tunnettujen panhuilistien huono maku klassisen musiikin soittajina

esiintyessään pilaa panhuilun mainetta.  Heidän kappalevalintansa saattavat olla liian outoja.

Saatetaan sovittaa pianokappaleesta panhuilukappale tai soitetaan panhuilulla sellaisia teoksia,

jotka  on  alunperin  kirjoitettu  sellolle.  Muuan  huono  vaihtoehto  on  mielestäni  sekin,  että

transponoidaan  jokin  teos  niin,  että  se  on  panhuilulle  teknisesti  helpompi.  Esimerkiksi

konsertto joka on kirjoitettu E-duuriin, nostetaan pienellä terssillä, jolloin se on G-duurissa. Se

on silloin helpompi soittaa panhuilulla, mutta teoksen sävellajikaraktääri on samalla muuttunut.

Kaikkein kauheinta on, kun pienteosta muutetaan siten, että sovitukseen lisätään komppiryhmä

ja rautalankaorkesteri.  (esim. Zamfir 1986; Syrinx & Simona 1987; Dragomir 1992; Stefan

1993)  Ei mikään ihme, että se suututtaa klassisen musiikin ystäviä. 

Minä moitin muita, mutta en katso peiliin. Tähän mennessä tehdyistä levyistäni kaikissa on

paljon viihdemusiikkia. Se ei olisi ollut välttämättä minun tai isäni valinta, sillä isä on  aina

toivonut  minusta  klassisen  musiikin  soittajaa.  Levy-yhtiöt  ovat  käytännössä  määränneet

osittain,  ellei  peräti  kokonaan, levyjeni sisällön,  joten levytyssopimuksen saamiseksi  joutuu

myöntymään. Viihdemusiikkia on hauskaa soittaa. Se voi olla erittäin hienoakin musiikkia. Nat

King Colen ääni ja tulkinta sekä Paul Ankan sävellykset ovat kaikki hyvää musiikkia, taidetta

suoraan sydämestä. Perusteena sille, että minun täytyi levyille soittaa lähinnä viihdemusiikkia,

oli kuitenkin levymyynti. Soitinmusiikkia on vaikeampaa markkinoida, joten sillä soitettavan

musiikin  on  oltava  myyvää.  Siksi  ymmärrän  levyttäviä  ja  esiintyviä  panhuilisteja.

Viihdemusiikin soittaminen on sekä  helppoa että takaa menestyksen markkinoilla.

Isäni Constantin ei pelkästään kannustanut minua ottamaan ohjelmistoon klassista musiikkia

vaan  myös  oli  sitä  mieltä,  että  ammatillisten  mahdollisuuksien  kannalta  muodollisenkin

musiikkialan tutkinnon suorittaminen oli tarpeellista. Siksi hän kehoittikin minua aloittamaan

panhuilun lisäksi jonkin musiikkioppilaitosten opinto-ohjelmaan kuuluvan soittimen opinnot.

Perinteisen klassisen instrumentin opinnoissa  tulevat  muun muassa klassisen musiikin tyylit

tutuiksi. 
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Toisella  levylläni  oli  ensimmäistä  kertaa  mukana  kevyttä  klassista  musiikkia.  Siitä  alkoi

kuitenkin minun  ja  isäni  paneutuminen klassiseen musiikkiin.  Neljännellä  levyllä  jo  puolet

kappaleista  oli  klassisia  sävellyksiä.  Ne  olivat  kuitenkin  sovituksia  kappaleista,  jotka  on

sävelletty  muille  kuin  puhaltimille.  Aariat  laulajille,  virtuoottiset  (ainakin  panhuilulle)

sävellykset kuten Montin Czardas viululle sekä Brahmsin unkarilainen tanssi nro.5 pianolle.

Voidaan kysyä miksen soittanut poikkihuiluohjelmistoa, vaikka kyse on huilusta siinä missä

panhuilukin  on  huilu.  Poikkihuiluohjelmisto  liikkuu  suurimmaksi  osaksi  niin  laajalla

äänialueella, että on vaikea soittaa alttopanhuilulla sen ohjelmistoa. Tietysti se bassopanhuilulla

luonnistuisi, mutta en vielä silloin soittanut bassohuilua paljoakaan enkä  ollut siinä vielä niin

taitava, joten  se  mahdollisuus  saatiin  unohtaa  toistaiseksi.  Vasta  kun  aloitin  oboensoiton,

saatoin kokeilla huvikseni oboeläksyjen soittamista panhuilulla. Siitä oboensoiton opettajanikin

sai  kuulla  näytteitä.  Kun  opettaja  huomasi,  että  oboetekniikkani  ei  vielä  riittänyt  ilmaisun

saamiseksi  mielikuvieni  mukaisiksi  oboella,  hän  ehdotti,  että  harjoittelun  täydentämiseksi

soittaisin  ensin oboeläksyni panhuilulla  ja  yrittäisin  matkia omaa panhuilun soittoani  sitten

oboella.  Siitä  vähitellen  alkoi  innostukseni  soittaa  ”raskaampaa”  klassista  musiikkia.  Ensin

kokeilin helpohkojen sonaattien ja pikkukappaleitten soittamista. Sitten siirryin konserttoihin ja

kamarimusisointiin. Kokosin jopa kvartetin jousisottajista ja itse soitin primaksena panhuilua.

Opettajani mies, Tuomo Teirilä, kuultuaan soittamisestani, päätti säveltää jotain oikeasti omaa

panhuilulle. Panhuilukappaleen No Panic hän omisti minulle ylioppilaslahjaksi keväällä 2001.
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2. Kirjallisuudesta

2.1 Panhuilun kehityshistoriaa

2.1.1 Miten panhuilu ehkä syntyi

Panhuilu  lienee  syntynyt,  ainakin  yksinkertaisimmissa  muodoissaan,  jo  paljon  ennen

ihmiskunnan historiankirjoituksen alkua, jopa ennen kirjoitustaitoa. Ehkä tuulen ujellus ontossa

puunrungossa  inspiroi  muinaisen  paimenen  kokeilemaan  josko  hän  itse  saisi  aikaan  jotain

vastaavaa  puhaltamalla.  Hän  valitsi  pienemmän  putken,  joka  olisi  kooltaan  puunrunkoa

paremmin  yhteensopiva  ihmiskeuhkojen  mahdollisuuksien  kanssa.  Koska  laulaen  oli

mahdollista saada aikaan erilaisia sävelkorkeuksia – ja ihmisethän kaiketi ovat laulaneet aina –

halusi kokeilija saada niitä myös soittimestaan. Kehittyvä soitinrakennus oli alkanut. Bamburuo

´ot  olivat  valmiita,  puhallettavaksi  sopivan  kokoisia,  puunrunkojen  korvikkeita.  Kokeilija

huomasi pian, että putken pituudella ja sävelkorkeudella oli keskinäinen riippuvuus. Niinpä hän

paloitteli ruo´on eri pituisiksi huiluiksi, jotka sitten liitti sarjaksi. Näin hän oli tullut luoneeksi

melodiasoittimen.
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Kuva 1: Moderni romanilainen panhuilu, nai  

2.1.2 Mitä panhuilun, nain,  vaiheista dokumenttien perusteella tiedetään

Panhuilun syntyvaiheet ovat hämärän peitossa ja arvailujen varassa. Siksi soitin on tarjonnut

oivallista aineistoa tarujen avulla luoduille selityksille. Luola-ja hautalöytöjen sekä vanhojen

maalausten perusteella sen voidaan olettaa syntyneen Euroopassa. Tarustohistoriasta poiketen

nain ensimmäinen kotimaa lienee ollut Romaniassa eikä  Kreikassa.  Paikallisia versioita on

kuitenkin  ilmeisesti  kehittynyt  eri  puolilla  maailmaa.  Nimietymologian  perusteella  voidaan

toisaalta  olettaa  soittimella  olevan  myös  arabialaiset  juuret.  Kenties  se  on  kantautunut

Romaniaan Mustanmeren kautta. Vielä 1900-luvun alkupuolella se tunnettiin erinimisenä eri

puolilla Romaniaakin: nai, nei, moscal, muscal, fluierar (Puscoiu 1997).

Alkuaan nai tai nei on itämaisen huilun nimi, sellaisen, jossa ei ole pohjalla korkkia. Siinä on

pelkästään  yksi  seitsenreikäinen  putki.  Aramean  kielinen  sana  nay  tarkoittaa  yleensä

puhallettavaa  soitinta.  Nay  mus  on  persiaksi  panhuilu  eli  se  on  varhaisin  nimitys  naille

(Puscoiu 1997).
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Kansansoittimet rakennettiin muinoin ennakkoluulottomasti kokeillen sellaisista putkista mitä

milloinkin  oli  saatavilla.  Bambun  lisäksi  käytettiin  luuta  ja  mitä  tahansa  materiaalia,

esimerkiksi puuta, joka oli luonnostaan ontto putki tai joka oli kohtuullisen helppoa työstää

sellaiseksi.

Kun soitettavien teosten ambitus laajeni, tarvittiin lisää putkia. Kun intonaatiovaatimus kasvoi,

tarvittiin  mahdollisuus  tarkempaan  virittämiseen.  Siksi  alettiin  valita  materiaaleja  soittimen

äänenväri-  ja  intonaatiotarkkuuden  ehdoilla.  Sellaisia  olivat  huolellisesti  työstettyinä  eri

puulajit, metallit (armeija) ja jopa kristalli (Simion Stanciu: 1989). Välittömän viritystarpeen

tyydyttämiseksi kehitettiin myös putkikohtaisia pikavirittimiä (Stanciu 2003).

    

2.2 Nai, Romanian kansallissoitin länsimaiseksi konserttisoittimeksi

Panhuilun roolina kotimaansa musiikkielämässä oli pitkään olla maaseudun kansansoittimena.

Kaupungistumisen myötä sekin vähitellen löysi tiensä kaupunkeihin. Kaupunkilaistuneena siitä

tuli  tyypillisten  romanialaisten  salonki-/viihdemusiikkiyhtyeiden  soitin.  Romanialaiset

viihdemusiikkiyhtyeet  muodostivat  omintakeisen  instituution.  Ne  olivat  suuria,  osin

sinfoniaorkesterien  mittaisia  kokoonpanoja.  Yleensä  niissä  olikin  samat  jousisoittajat  kuin

paikallisessa sinfoniaorkesterissa,  joiden lisäksi   soittajistoon kuuluivat myös lyömäsoittajat,

harmonikansoittajat  sekä  puhaltajat.  Soittimina  oli  esimerkiksi  trumpetteja,  klarinetteja,

panhuiluja, tinapillejä ja säkkipillejä. Kaupungin viihdeorkesterit toimivat sinfoniaorkesterien

rinnalla. Niiden ohjelmisto erosi  sinfoniaorkesterin ohjelmistosta  siten, että se sisälsi  paljon

kansanmusiikkia, populäärimusiikkia sekä kevyttä klassista.  Hallinnollisesti orkesterit olivat

julkisyhteisöjä (Stanciu 2003).

Orkesteritason panhuilisteja on  aina ollut vähän, vain muutama koko maassa, koska soitinta on

pidetty  vaikeana.  1960-luvulta  eteenpäin  panhuilu  levisi  tunnetuimpien  soittajien  mukana

ympäri  maata.  Pääkaupungissa,  Bukarestissa  vaikuttivat  panhuilistit  Constantin  Dobre,

Alexandru  Ganescu-Boifa,  Dumitru  Petrescu-Malacu  sekä  Fanica  Luca,  joka  sai

kunniataiteilijan  tittelin.  Muissa  kaupungeissa  ammattipanhuilisti  oli  harvinaisuus.
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Suurimmissa kaupungeissa tarvittiin panhuilisteja etenkin kaupunginorkesterien jäseniksi, joten

panhuilutraditio oli enemmän voimissaan esimerkiksi Ploiestissa, jossa kuuluisin panhuilisti oli

Ion Oprea, Constantassa Carabulea, Moldovassa T. Burada (Stanciu 2003).

Järjestäytynyt panhuilunsoiton opetus alkoi Romaniassa 1950-luvulla. Aluksi opettajia oli vain

yksi, Fanica Luca, joka pantuaan alkuun opetustoiminnan jatkoi sitä lopun elämäänsä vuoteen

1968 asti.  Hän opetti  nykypäivän kaikkia maineikkaita panhuilisteja joita ovat muunmuassa

Simion Stanciu, Gheorghe Zamfir, Nicolae Pirvu ja Damian Luca (Puscoiu 1997).  

Panhuilu  alkoi  tulla  tunnetuksi  Romanian  ulkopuolella  1960-luvun  loppupuolella.

Ensimmäinen  panhuilisti,  joka  pääsi  Romanian  kommunismin  kahleista  livahtamaan

näkymättömien muurien yli, oli Gheorghe Zamfir. Sveitsiläinen musiikin ystävä Marcel Cellier

auttoi  monia  romanialaisia  panhuilisteja  pääsemään  Romaniasta  jakamaan  oppiaan  ympäri

maailmaa.  Marcel  järjesti  satoja  panhuilukonsertteja  ja  soitatti  radiossa  panhuilumusiikkia.

Näin yleisö pääsi Romanian ulkopuolellakin tutustumaan ja ihastumaan panhuiluun (Stanciu

2003). 

2.3 Kansanmusiikista viihteen kautta klassiseen

1970-  luvulta  lähtien,  jolloin  romanialainen  nai  alkoi  olla  tunnettu  myös  Romanian

ulkopuolella,  Gheorghe  Zamfir  ja  Simion  Stanciu  esittivät  paljon  romanialaista

kansanmusiikkia panhuilulla: virtuoottisia sirboja ja tunteikkaita doinia. Viihdesäveltäjä James

Last sävelsi panhuilulle kaksi teosta, viihdehistorian kaksi ensimmäistä sävellystä panhuilulle:

Yksinäinen paimen ja  Nadjenka.  Tästä  alkoikin panhuilun  historia  viihdemusiikin  tulkkina.

Panhuilistit alkoivat esittää pop artistien hittikappaleita kuten I´m sailing ja Lady in red aina

nykypäivän hitteihin kuten Big big girl, Time to say Goodbye (S. Brightmann), I will always

love you (W.Houston) ja Titanic- elokuvan teema My heart will go on. 1970-luvulla Simion

Stanciu aloitti  sen lisäksi  ensimmäisenä panhuilistina klassisen musiikin tulkitsemisen.  Hän

levytti  alkuaikoina  lähinnä  kevyempää  klassista  musiikkia  kuten  esimerkiksi   J.S.Bachin

valittuja  aarioita  (1978),  osia  esimerkiksi  Telemannin  ja  Händelin  sonaateista  (1978)  sekä
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piano-  ja  viulusävellyksiä  kuten  Mozartin  turkkilainen marssi  (1978)  sekä Vittorio  Montin

Czardas. Näiden kahden tunnetuimman artistin  lisäksi romaniasta tuli Euroopan markkinoille

Damian Luca  ja Nicolae Pirvu. He ovat alkuajoista lähtien levyttäneet ja esittäneet lähinnä

romanialaista kansanmusiikkia sekä viihdemusiikkia (www.dajoeri.com 2003).  

Romanialaisten  panhuilistien  lisäksi  1980-luvun  loppupuolella  alkoi  ilmestyä  myös  muun

maalaisia  romanialaisen  nain  soittajia  ja  sen  musiikin  levyttäjiä.  Muunmuassa  Saksassa,

Ranskassa  ja  BeNeLux-maissa  on  panhuilusta  tullut  siinä  määrin  suosittu,  että  levyjä  on

ilmestynyt  yllättävän  paljon  muun  maalaisilta  kuin  romanialaisilta.  Tällaisia  artisteja  ovat

muunmuassa  Jean-Claude  Mara,  Ulrich  Herkenhoff  ja  Matthias  Schlubeck,  joista  kaksi

jälkimmäistä esittävät myös klassista musiikkia mielestäni suhteellisen hyvällä tyylitajulla ja

tekniikalla. Näiden kolmen artistin lisäksi on valtavan paljon keskivertoisia panhuilisteja, jotka

ovat  päässeet  levyttämään  klassista-,  kevyttä-  sekä  kansanmusiikkia  -  mielestäni  pilaten

panhuilun  mainetta.  Nämä  niin  kutsutut  artistit  levyttävät  kritiikittä huonolla  maulla  ja

intonaatiolla. Monet  heistä  jopa  opettavat  musiikkiopistotyyppisissä  kouluissa  -  jopa

konservatorioissa  -  ilman  pedagogista  koulutusta  tai  panhuilun  fysiologian  ja  ergonomian

tuntemusta.  Puhallus-  ja  kielitystekniikka  on  hyvin  monella  heistä  virheellistä.  Ja  mikä

valitettavaa,  he  opettavat  sitä  muillekin  samoin.  Monet  heistä  soittavat  klassista  musiikkia

ikään  kuin  soittaisivat   kansanmusiikkia.  Toisin  sanoen  he  käyttävät  vääränlaista  vibratoa

(leveä amplitudi) sekä käyttävät tehoja, jotka eivät kuulu klassiseen musiikkiin (pitch bending)

tyylitajusta  puhumattakaan.  Barokki,  klassismi,  romantiikka  ja  moderni  musiikki,  kaikki

kuulostaa  samalta.  Pystyn suosittelemaan kuuleman perusteella  ainoastaan  kolmea soittajaa

klassisen musiikin pedagogeina: Simion Stanciu, Ulrich Herkenhoff sekä Matthias Schlubeck.

Muita  levyttäneitä  ei-romanialaisia  panhuilisteja  ovat  muunmuassa  Brad  White,  Edward

Simoni,  Sebastian  Silvestra,  Frederick  Stock,  Liselotte  Fenemma-Rokyta  ja  Richard  Ball.

Levyjä:  Herkenhoff,  1995  Concertos  for  panflute;  Schlubeck,  1992  Panflöte  –  Violine  –

Barockorchester.
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2.4 Mitä panhuilun soittotekniikan fyysisistä vaatimuksista tiedetään

Panhuilu,  huilu  ja  oboe ovat  kaikki  korkeita,  äänialaltaan lähes  samankorkuisia  ja  laajuisia

puupuhaltimia.  Näistä  panhuilua  ei  1900-luvun puoliväliin  mennessä  oltu  juurikaan  kuultu

muualla  Euroopassa  kuin  Romaniassa  muuten  kuin  kansanmusiikkisoittimena.  Siksi

ensimmäiset  puhallinsoiton  fysiologiaa  kartoittaneet  tutkimukset  eivät  käsittele  panhuilua

lainkaan, vaikka huilusta ja oboesta on julkaistu ensimmäiset suuntaa-antavat tutkimukset jo

1930-luvulla (Roos 1936).

Oboen ja huilun äänentuottomekanismit ovat useitten muuttujien suhteen vastakkaiset. Ilman

virtaus  on  oboessa  lähes  olematonta  ja  huilussa  normaalin  hengityksen  mukaista  tai

runsaampaa.  Ilmanpaine  hengitysteissä  on  oboeta  soitettaessa  hyvin  korkea  ja  huilua

soitettaessa enimmäkseen normaalin lepohengityksen tasolla, lukuunottamatta fraasien loppuja,

ja  ylärekisterin  fortea,  joissa  paine  huilisteillakin  on  kohonnut  lepotasoa  selvästi

korkeammaksi. (Bouhuys 1964; Teirilä 1998) 

Vaikka  sävelkorkeuksien  muuntelu  tapahtuu  kummassakin  instrumentissa  läppäkoneiston

avulla, paine- ja virtaussuhteiden erilaisuus aiheuttaa sen, että elimistön fysiologiset tapahtumat

joutuvat  sopeutumaan hyvin erilaisiin hengitysperäisiin rasituksiin (Roos 1936; Benade&Gans

1968; Teirilä&Salorinne 1990). Paineen ja virtauksen erilaisuus huilun ja oboen välillä, johtuu

suukappaleiden  rakenteesta.  Oboen  suukappaleessa  on  äänilähteenä  kaksi  värähtelevää

ruokolehdykkää,  joiden  toimintaa  säädellään  puhallusilmalla  siten,  että  kaikki  putken  ja

suukappaleen massan aiheuttamat energiahäviöt korvataan puhalluspaineella (Benade A.H &

Gans C, J 1968). Huilussa värähtelijänä on suukappaleen reunaa vasten leikkautuvan, vapaan

ilmasuihkun kierron aiheuttamien paine- ja alipainevaiheiden vaihtelu (Rossing 1983).

Oleellisin hengitysfysiologinen ja siitä myös seuraava verenkiertofysiologinen ero (West 1983)

huilun ja oboen välillä on se, että huilua soitettaessa hengitysteiden paine- ja virtussuhteet eivät

merkittävästi eroa normaalista hengityksestä. Oboen äänentuotto sen sijaan edellyttää näiden

muuttamista  mahdollisuuksiensa  äärirajoille:  soittojakson  ajan  hengitysteissä  vallitsee
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keuhkokapillaarien  kriittistä  sulketumispainetta  korkeampi  paine  ja  virtaus  on  käytännössä

olematonta  (Teirilä1998).  Siis  oboisti  pidättää  keuhkoissaan  ylipainetta  lihastyön avulla  ja

huilisti  vastaavasti  ylläpitää ilman liikkuvuutta,  mikä  tietenkin edellyttää hengitysmotorisen

soittotekniikan  painottumista  oboessa  omalla  tyypillisellä  tavallaan  (Rothwell  1979;  Teirilä

1998) ja huilussa omallaan (Gärtner 1981; Teirilä 1998). 

Panhuilun  voidaan  olettaa  hengitysfysiologisilta  vaikutuksiltaan   muistuttavan  poikkihuilua,

koska sen äänentuottomekanismi on periaatteessa samanlainen kuin huilun.  Vaikka putkien

asento  onkin  pääpuhalteinen  ja  poikkihuilun  suuaukko  on  putken  sivussa,  paine  ja

virtaussuhteet  lienevät  jokseenkin  samat  kummassakin  huilussa.  Tätä  tukevat  myös

oppimateriaalien puhallustekniikoiden kuvaukset, jotka huilun ja panhuilun kesken ovat hyvin

samanlaiset  (Gärtner  1981;  Lindholm  1985;  Puscoiu  1997).  Vastaava  samankaltaisuus  on

verrannollisesti  havaittavissa  korkeapaineisten  puhallinten  paineen  ylläpidon mekanismeissa

(Berger 1968; Teirilä1998).

   

Ääntenvaihtomekanismi on oboessa ja poikkihuilussa periaatteessa samanlainen: yhden putken

sisällä  olevan ilmapatsaan pituutta  muutellaan läppäkoneiston avulla.  Panhuilussa jokaiselle

diatonisen  asteikon  sävelelle  on  oma  putkensa.  Oboessa  ja  poikkihuilussa  vaadittavan

sormitustekniikan  sijasta  sävelkorkeuksia  vaihtava  panhuilisti  joutuu  siirtymään  putkelta

toiselle kokonaismotorisemmin käsiään ja pään liikkeitä käyttäen. 

Hypoteesina  voidaan  esittää,  että  poikkihuilun  ja  panhuilun  elimistölle  asettamat

fysiologiset vaatimukset ovat keskenään samanlaiset. Ne eroavat myös keskenään samalla

tavoin oboen rasituksista lukuunottamatta sitä eroa, minkä panhuilussa aiheuttaa usean

putken menetelmästä johtuva motorisen työn ero poikkihuiluunkin verrattuna.
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3. Panhuilu Suomessa taidemusiikkisoittimena

3.1 Panhuilun ensimmäinen suomalainen ammatillisen asteen C- kurssitutkinto

3.1.1 Tutkintojen taustaa

Soitin  Helsingin  konservatoriossa  pääaineenani  oboeta.  Panhuilua  olin  kuitenkin  soittanut

ensimmäisenä soittimena jo lapsesta asti ja levyttänytkin sillä ennen konservatorio-opintojeni

aloittamista.  Albumieni  ohjelmisto  oli  pitkälti  kevyttä  musiikkia.  Vasta  neljännellä  levyllä

mukana oli klassisia teoksia.  Koska panhuilu on erikoisempi soitin kuin esimerkiksi piano,

viulu, huilu tai jopa oboe, ajattelin että se saattaisi houkutella uteliaita kuulijoita, jotka eivät

olleet ennestään tutustuneet panhuiluun - ainakaan klassisena soittimena - konserttiin, jonka

järjestin  päättötyönäni.  Samalla  konsertti  arvosteltiin  C-tutkintona  panhuilulla,  jolla  ei  ollut

aikaisemmin Suomessa kurssitutkintoja soitettu.

3.1.2 Idean työstäminen

Olen  soittanut  panhuilua  monissa  erilaisissa  paikoissa.  Se  sopii  soinniltaan  erinomaisesti

kirkkoon.  Toisaalta  olihan  panhuilu  tarinoitten  mukaan  urkujen  esi-isä.  Kun  panhuiluun
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liitettiin säkkipillin periaate, se oli todennäköisesti n. 2200 vuotta sitten alkuna ensimmäisille

uruille Välimeren alueen itäpuolella. Kun opettajani kertoi Pakilan uudesta kirkosta, ajattelin,

että se olisi hyvä paikka esiintyä. Kävin tapaamassa opettajani kanssa Rauno Myllylää, joka on

Pakilan  kirkon  kanttori.  Hän  näytti  idealle  vihreää  valoa,  ja  saimmekin  sovituksi

konserttipäiväksi toukokuun kolmannen 2003. 

Jotta konsertti olisi ollut suunnitelmiemme mukaan konservatorion päättötyöni aihe, se edellytti

rehtorin  hyväksyntää.  Opettajani  esitteli  asian  rehtorille,  joka  piti  ajatusta  muuten  hyvänä,

mutta  ongelmallisena  sitä,  että  panhuilulle  ei  Suomessa  ollut  valmiita  kurssivaatimuksia.

Kurssitutkintovaatimukset oli siis laadittava. Vaatimukset laadittiin soveltaen voimassa olevia

huilun-  ja  oboen  tutkintovaatimuksia.  Vaatimusluonnos  alistettiin  konservatorion

puhallinkollegion  hyväksyttäväksi.  Tutkintokappaleiden  täytyi  olla  vähintään  uusien

tutkintovaatimusten tasoa, mutta kuitenkin sellaisia, jotka ovat mieluisia soittaa. Valitsemani

kappaleet olivat paljon vaikeampia kuin C-tutkinnon ohjelmistoluetteloon yleiseen käyttöön

ehdottamani.

 

Jotta  konsertti  saattoi  täyttää tehtävänsä sekä tutkintona  että  yleisötilaisuutena,  paikalle  piti

saada kuulijoita. Siitä tuli siis tiedottaa. Pääosin se hoitui helposti. Koko Helsingin kattavasta

tiedottamisesta lupasi huolehtia Pakilan kirkon kanttori antamalla konsertista tietoiskun Kirkko

&  Kaupunki-  lehteen.  Tuttaville  ja  kirkon  lähiympäristön  asukkaille  tiedotettiin  lisäksi

paperitiedotteilla. Julisteita levitettiin ympäristön julkisiin tiloihin.

Harjoitteluaikataulu  tuli  laatia  kaikkien  esiintyjien  ohjelmaan  sopivaksi.  Koko  prosessi

dokumentoitiin kirjallisesti ja itse konsertti ääni- ja videotallennettiin. Osaksi dokumentointia

muodostui ohjelmalehtinen, jonka samalla oli tarkoitus olla yleisölle tarjottava tietopaketti niin

soittimesta, soittajasta kuin soitettavasta musiikista. Musiikkiin liittyvä faktatieto työstettiin ja

tarkistettiin osana musiikinhistorian opintokokonaisuutta.

Työn tavoitteena oli  tehdä panhuilua tunnetuksi  klassisen  musiikin  soittimena järjestämällä

konsertti, joka oli samalla ensimmäinen panhuilun C-kurssitutkinto. Tavoite toteutui. Yleisöä

oli lähes kirkon täydeltä. Ohjelmalehtisiä meni n.180 kappaletta.
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3.1.3 Konsertin valmistelu

Ennakkotiedottaminen hoitui  vaivattomasti  osaltani,  sillä  suurena  apuna  toimi  seurakunnan

sihteeri Carina Lievendahl, joka tiedotti lehdistölle (mm. Helsingin Sanomien Nyt-liite, Metro,

Sata, Kirkko & Kaupunki). Lisäksi hän monisti seurakunnan uusilla, tehokkailla koneilla koko

käsiohjelmavaraston. Julisteet valmistin yhteistyössä Marjatta Teirilän kanssa. Julisteita (A4 ja

A3, useita erilaisia) levitimme kumpikin tahoillamme muunmuassa kouluihin, konservatorioon,

opistoihin ja lähiseudun kirkkojen ilmoitustauluille.

Harjoittelu sujui  aikataulun  mukaan.  Tavallisten  harjoitusten  lisäksi  pidettiin  muutama

valmisteleva  harjoituskonsertti.  5.4.03 esitettiin  M.Giulianin   ja  H.  Villa-Loboksen teokset.

17.4  olleessa  matineassa  esitettiin  Telemannin  teos.  Lopputyösuunnitelmasta  poikkeava

harjoitus pidettiin konserttipäivää edeltävänä päivänä, jolloin harjoittelimme viimeisen kerran

ennen tutkintokonserttia teokset kokonaisina (kenraaliharjoitus).

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi muunmuassa Mika Jokivartio, joka sujuvasti siirsi tavaroita

esiintyjien iloksi. Lisäksi hän järjesti lautakunnalle työskentelytilat parvelle ja kirkon yläsaliin

tarjoiluineen. 

Äänityslaitteisto  oli  omani  täydennettynä  konservatorion  Sony-merkkisellä  mikrofonilla  ja

digitaalivideokameralla.  Tilaisuus  tallennettiin  kahdella  eri  minidisk-laitteella  ja  yhdellä

videonauhurilla.  Parvelle  sijoitetussa  minidisk-laitteessa  käytettiin  Sonyn  minidiskille

soveltuvaa stereomikrofonia. Äänityksen stereokuva oli onnistunut, mutta etäisyys soittajiin oli

liian suuri. Äänenlaatu ei ollut paras mahdollinen mikrofonin laadun takia. Lavalle asennetussa

minidisk-soittimessa käytettiin yhtä AKG C1000S mikrofonia. Äänityksestä tuli luonnollisesti

mono, mutta äänenlaatu oli paljon parempi kuin toisessa. Äänitysherkkyys tosin oli säädetty

liian suureksi, jolloin voimakkaiden nyanssien kohdalla ääniraita oli säröllä.



35

Esiintymisasujen  väriksi  sovittiin  hillitty  musta.  Asun  yläosa  sai  olla  vaihtoehtoisesti

kauluspaita tai poolo, housujen piti olla suorat. Jotta solisti erottuisi hiukan muista esiintyjistä,

sonnustauduin keltaiseen muumisolmioon.

3.1.4 Konsertti

Konsertti meni kutakuinkin suunnitelmien ja odotusten mukaan. Alkulämmittelyksi suunniteltu

Bachianas  Brasileiras  nro.5  toimi  jännityksen  poistajana  ja  rentouttajana.  Bachianas  on

helpohko,  kaunismelodinen sävellys,  joka  on  harmiton,  yleisöystävällinen.  Näin  "tutustuin"

yleisöön ja pääsin jännityksestä eroon. Kun teoksen esitys onnistui hyvin, antoi se  varmuutta

tuleville numeroille. Seuraavana oli soitettavana Telemannin konsertto. Sen alussa oli  perhosia

vatsanpohjassa, mutta pian sain itseni koottua ja pääsin keskittymään oleelliseen, tulkintaan.

Giulianin  sonaatti  oli  konsertin  vaativinta  ohjelmistoa.  Neliosaisessa  sonaatissa  on  paljon

vaikeita  liikkuvia  aiheita,  jotka  jo  pelkästään  koettelevat  niskaa.  Tähän  teokseen  panostin

eniten. Pieniä lipsahduksia lukuunottamatta olin lopputulokseen tyytyväinen. Tutkintokonsertin

viimeisenä teoksena oli Mozartin huilukvartetto. Sen kaksi ensimmäistä osaa onnistuivat hyvin.

Kolmannessa osassa otin harjoitettua  nopeamman tempon, joka valitettavasti yllätti kvartetin

muut  jäsenet.  Heidän  stemmansa  olivat  jo  muutenki  erittäin  vaikeita,  eikä  tempollinen

harhautus suinkaan helpottanut sitä.

3.1.5 Tutkinto

Lautakuntaan kuului konservatorion rehtori Rea Warme, klarinetinsoitonlehtori Ilkka Teerijoki,

saksofoninsoitonlehtori  Juha  Keikkonen  ja  oppilaitoksen  ulkopuolisena  sensorina

huilunsoitonopettaja  Ove  Lundell.  Lautakunta  arvioi  tutkinnon  23/25-pisteen  arvoiseksi.

Esitystä kiiteltiin musikaaliseksi ja ohjelmaa pidettiin vaativana. Kritiikkiä sain kuitenkin mm.

panhuilun pienen oktaavin intonaatiosta.  Syy sille on panhuilun putkien kääntelyssä, jolloin

saadaan  puolisävelaskeleita.  Pienen  oktaavin  puolisävelien  saamiseksi  puhtaiksi,  joudutaan

huilua kallistamaan niin paljon, että ääni tuskin enää kuuluu. Jotta kuulija kuulisi äänen, on
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viisaampaa  jättää  puolisävelaskeleet  (b,  as,  ges)  hiukan  korkeiksi.  Kritiikkiä  sain  myös

Telemannin  intonaatiosta.  Nauhoituksen  perusteella  siinä  ei  kuitenkaan  ollut  mainittavasti

ongelmia. Lisäksi suositeltiin, että pianon voisi korvata cembalolla. Olen ehdottomasti samaa

mieltä,  joskin  kaikkein  paras  vaihtoehto  olisivat  jouset.  Piano  on  panhuilun  äänensävyyn

verrattuna  liian  kova.  Cembalo  tuo  myös  autenttista  väriä  barokkihuilua  muistuttavaan

panhuilun  ääneen.  Vibraton  käyttöä  pyydettiin  rajoittamaan,  etenkin  hitaissa  osissa,

viihteellisen vaikutelman välttämiseksi.

Ohjelma oli vaikeustasoltaan, mikäli kappaleita käytetään mittapuuna, erittäin vaativaa huilun

tai oboen C-tutkintotasoa. Giuliani ja Mozart ovat jo poikkihuilulla B-kurssitasoa. Romaniassa,

Bukarestin  musiikkiakatemiassa,  pääsykoevaatimukset  yltävät  murto-osaan  suomalaisista

oboen tai huilun vaatimuksista, tuskin edes I-tutkintotasoon.

Kuvat 2 ja 3: Tutkinnossa säesti  pianolla  Hilpi  Leino-Kantola ja Giulianin sonaatissa

kitaristina oli Patrick Vena.                                                     
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3.1.6         C-tutkinnon ohjelma

Kuva 4: Tutkintokonsertin juliste nro. 1

Heitor Villa-Lobos:

Bachianas Brasileiras nro.5, Stefan Stanciu, panhuilu

Aaria I (cantilena) Patrick Vena, kitara

Georg Philip Telemann:

Konsertto huilulle G-duuri Stefan Stanciu, panhuilu

Hilpi Leino-Kantola, piano

- Allegro ma non troppo

- Adagio

- Allegro
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Mauro Giuliani:

Grande Sonate op.85 Stefan Stanciu, panhuilu

Patrick Vena, kitara

- Allegro maestoso

- Andante

- Scherzo

- Allegretto espressivo

Wolfgang Amadeus Mozart:

Huilukvartetto D-duuri KV.285 Stefan Stanciu, panhuilu

Simo Mäkinen, viulu

- Allegro Lauri Ylinen, alttoviulu

- Adagio Jukka Ylinen, sello

- Rondo

Heitor Villa-Lobos  (1887-1959) oli  brasilialainen säveltäjä,  jonka tuotanto on leimallisesti

estetiikaltaan kansallisväritteistä, mutta silti kansainvälistä. Tunnetuinta häkellyttävän  laajassa

tuotannossa  ovat  chorokset  ja  bachianakset.  Choroksille  leimallista  on  brasiliailaisen

kansanmusiikin  innoittama "kurittomuus".  Säveltäjän itsensä  mukaan:"  Chorokset  edustavat

uutta  sävellysmuotoa,  jossa  syntetisoidaan  brasilialaisen  alkuasukas-  ja  kansanmusiikin  eri

modaliteetteja;  sen  pääelementtejä  ovat  rytmi  ja  mikä  tahansa  tyypillinen,  luonteeltaan

populaari melodia, joka puhkeaa esiin teoksessa aina silloin tällöin - kuitenkin aina säveltäjän

persoonallisuuden  mukaan  muunnettuna."  Bachianakset,  yhteensä  yhdeksän,  on  kirjoitettu

kuten  chorokset  vaihteleville  kokoonpanoille.  Ne  edustavat  tuotannossa  äärimmäistä

laulullisuutta.  Harmonisesti  ne  ovat  äärimmäisen  sovinnaisia.  Ehkä  juuri  siksi  ne  ovat

tuottaneet säveltäjälleen maineen " lähes Hollywood-musiikin tasolla liikkuvana eksoottisena

folkloristina tai suuriin massoihin vetoavana melodikkona" ( Tarasti 1987). 
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Bachianas  Brasileiras  nro  5,  Aria,  Cantilena  on  sävelletty  joidenkin  muuttujien  osalta

barokkiperinnettä  noudattaen:  Bachin Airin  tapaan basso etenee  asteittain  laskien,  melodiat

tulevat  sisään  heikoilla  tahtiosilla  synkopoiden,  kadenssit  ovat  yllätyksellisiä  jne.  Teos  on

Villa-Lobosin  tunnetuinta  tuotantoa.  Se  on  alkujaan  sävelletty  sopraanolaulajalle  ja

kahdelletoista  sellolle.  Nyt se  kuullaan panhuilulla  ja  kitaralla,  joiden soittajien  haastavana

tehtävänä on saavuttaa sama laulullisuus panhuilulla - jolla todellinen legato ei ole mahdollista

- kuin ihmisäänellä, ja sama harmoninen intensiteetti kitaralla - joka on hiljaisimpia akustisista

soittimista - kuin kahdellatoista sellolla.

Georg  Philipp  Telemann  (1681-  1767) oli  saksalainen  säveltäjä,  jonka  laaja  soitin-  ja

vokaalimusiikkituotanto on sävelletty monenlaisille kokoonpanoille. Utelias ote säveltämiseen

sai  hänet  kokeilemaan myös erilaisia  tyylejä.  Säveltäjäesikuvina on tunnistettavissa  ainakin

Lully,  Corelli  ja  Schütz.  Kvartettomuodon  kehittäjänä  hän  sovelsi  sitä  monenlaisille

soitinyhdistelmille.  Elinaikanaan  hän  oli  niin  arvostettu,  että  jätti  varjoonsa  jopa  Bachin.

Kuoltuaan  hänet  kuitenkin  pian  unohdettiin  pitkäksi  aikaa  kunnes  1900-luvun  toisella

vuosikymmenellä  löydettiin  uudelleen.  Nykyisin  hänen  tunnetuinta  tuotantoaan  ovat

soitinsävellykset, joita esitetään vaihtelevin kokoonpanoin. (Schonberg 1997)

Konsertto G-duuri on sävelletty huilulle ja orkesterille. On tavallista, että orkesteriosuudet

soitetaan  pianolla.  On  myös  vakiintunut  käytäntö,  että  eri  puhallinten  soittajat  esittävät

toisilleen  alkujaan  omistettua  musiikkia  ohjelmistoaan  laajentaakseen.  Tämän  konserton

soittaminen panhuilulla tuskin poikkeaa kohtuuttomasti säveltäjän alkuperäisestä sointikuvasta,

ainakaan enempää kuin teoksen esittäminen vaikkapa viululla tai oboella.    

Mauro  Giuliani  (1781-1829)  oli  syntyjään  italialainen  säveltäjä  ja  kitaristi,  joka  vaikutti

uransa  keskeisimmän  kauden  Wienissä.  Giuliani  oli  myös  taitava  sellisti,  joka  saattoi

monipuolisen  muusikkoutensa  ansiosta  säveltää asiantuntevasti  myös muille  instrumenteille

kuin pääsoittimelleen kitaralle. Sille yksin tai sen kanssa soittaville yhtyeille hän kuitenkin on

omistanut  suurimman  osan  tuotannostaan.  Wienin  kausi  (1806-1819)  oli  hänen  uransa

huippuaikaa.  Hänestä  muovautui  tuolloin  kitaran  ja  sen  yhtyekumppaneiden  suuri

wieniläisklassikko. (Internetsivustot: 3, 4 ja 5)
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Grande  Sonate  op.85  on  sävelletty  huilulle  ja  kitaralle.  Se  lienee  tälle  kokoonpanolle

laajimpia  wieniläisklassiseksi  luonnehdittavia  teoksia.  Giulianin  oli  aikoinaan  innoittanut

kitarasäveltäjäksi  jo  hänen  nuoruudessaan  konserttisoittimeksi  kehitetty  moderni  kitara.

Silloinen huilu ei sen sijaan ollut juurikaan lähempänä nykyistä böhmhuilua kuin panhuilukaan,

joten tässä konsertissa kuultavan version ei ainakaan soitinvalinnan perusteella pitäisi synnyttää

autenttisuuskiistaa. 

Wolfgang  Amadeus  Mozart  (1756-1791)  muistetaan  yleensä  itävaltalaisena

wieniläisklassisena ihmelapsisäveltäjänä, joka teki laajoja kiertueita pitkin Eurooppaa. Hänen

suurimpana  ansionaan  suuri  yleisö  piti  käsittämättömän  nuorella  iällä  aikaansaatua  laajaa

tuotantoa.  Luomistyölle  oli  tunnusomaista  ainutlaatuinen  monipuolisuus  sekä  muoto-  ja

sävellystekniikan keinojen hallinta. Mozart oli barokin kontrapunktisen tradition virtuoosinen

jatkaja.  Hän  onnistui  tuotannossaan  tekemään  kontrapunktista  luontevan  aikansa  tyylin

elementin. (Schonberg 1997) 

Huilukvartetto D-duuri KV.285 valmistui Mozartin lyhyessä tuotantokaudessa 1770-luvulla.

Kvartettoa  on  luonnehdittu  "kauniiksi,  mutta  aikaansa  nähden  tuskin  yllättäväksi

seurapiirimusiikiksi".  Se  muistuttaa  välittömyydessään  serenadia  toisin  kuin  samanaikaiset

jousikvartetot,  jotka  olivat  Haydnin  hengessä  sävellettyjä.  Poikkihuilu  ei  ollut  Mozartin

suosikkisoittimia.  Hän  korvasi  usein  tradiotionaalisissa  kokoonpanoissa  huilun  klarinetilla.

Ehkä hän olisi käyttänyt samaan tarkoitukseen myös panhuilua, mikäli olisi aikanaan  tuntenut

nykyiset panhuilun, tai sen soittajien, mahdollisuudet. (Schonberg 1997)

3.1.7 Miten tästä eteenpäin

Huolimatta  ennakkoluuloisesta  yleisestä  mielipiteestä  panhuilun  klassista  soittoa  kohtaan

päätin  edelleen  laajentaa  taidemusiikkirepertuaariani  panhuilulla  -  ja  myös  esittää  sitä.

Muodolliset korkeammat tutkinnot päätin myös suorittaa ja niiden ohjelmistojen laatimiseksi

kerätä vertailuaineistoa jo olemassa olevista eritasoisista vaatimuksista sieltä missä niitä on,

tiettävästi ainakin Bukarestissa ja Lontoossa.
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Kuva  5:  Tutkintokvartetti  vasemmalta  oikealle:  Simo Mäkinen,  Lauri  Ylinen,  Jukka

Ylinen ja Stefan Stanciu  

3.2  Panhuilun ensimmäinen B-tutkintoresitaali Suomessa

B-tutkintoresitaalin suoritin normaalin kurssitutkintokäytännön mukaan Stadian opiskelijana,

panhuilu  sivuaineenani.  C-tutkintoresitaalillani  olin  raivannut  asenteita  sen  verran

myötämielisemmäksi  panhuilua  kohtaan,  että  tutkinnon  toteuttamiseen  ei  tarvittu

erikoisjärjestelyjä.  Soitin  sen  Helsingin  Konservatorion  kamarimusiikkisalissa  11.5.2004.

Lautakuntaan  kuuluivat  huilulehtori  Anja  Voipio,  kamarimusiikinlehtori  Timo  Juntura,

klarinetinsoitonlehtori Ilkka Teerijoki sekä vanhanmusiikinopettaja Kimmo Absetz. 

3.2.1 Palaute

Ennen tutkintoa ainakin osa lautakunnasta oli kuunnellut edellisestä tutkintokonsertista tehdyn

tallenteen, Ilkka Teerijoki oli ollut paikalla. Lautakunnan mielestä olin edistynyt huomattavasti
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vuodessa,  eli  edellisestä  tutkinnostani.  Koska  viihdemusiikin  soittamisen  traditioista

lainaamiani ilmaisullisia keinovaroja käytin tässä resitaalissa edellistä säästeliäämmin, ne eivät

enää saaneet lautakunnan tuomiota, vaan niitä arvostettiin klassista ilmaisuani rikastuttavana

monipuolisuutena. Enää en siis, ennen muuta, käyttänyt laaja ja voimakkaasti emotionaalista

vibratoa inflaation kärsimiseen asti. Kaikkiaan lautakunta tuntui nyt kiinnostuneen panhuilun

mahdollisuuksista rikastuttaa klassista taidemusiikin perinnettä. 

Kuva 6: Tutkintokonsertin juliste
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3.2.2 Ohjelma

Luigi Boccherini:

Oboekvintetto G-duuri op.45, nro.1

1. Allegretto con vivacità Stefan Stanciu, panhuilu

2. Allegretto Iiris Pyrhönen, 1.viulu

 Klaara Pyrhönen, 2.viulu

 Matti Lindholm, alttoviulu

 Elina Susiluoto, sello

Luigi Boccherinin (1743-1805)  tuotantoa julkaistiin hänen elinaikanaan paljon, mutta sitä ei

kuitenkaan soitettu paljon, koska hän asetti sellisteille liian kovia teknisiä vaatimuksia.  Sen

aikaisilta  sellisteiltä  ne  jäivät  täyttämättä.  Sellovirtuoosi  Boccherinin  musiikki  löydettiin

uudestaan  vasta  1990-luvulla,  jolloin  hänen  kamarimusiikkiaan  ryhdyttiin  yhä  enemmän

soittamaan  ja  levyttämään.  Boccherini  oli  ennen  kaikkea  kamarimusiikkisäveltäjä.  Hänen

käsistään syntyi 161 jousikvintettoa, joiden kokoonpano on enimmäkseen kaksi viulua, altto ja

kaksi selloa, noin 100 jousikvartettoa ja noin sata muuta kamarimusiikkiteosta. Näiden lisäksi

hän  myös sovitti omia teoksiaan kitaralle ja jousikvartetille. (Schonberg 1997)

Oboekvintetti Op.45 nro.1 (G-duuri)   on yksi noin kolmestakymmenestä teoksesta, johon

säveltäjä  on  tehnyt  vaihtoehtoiseksi  soittimeksi  poikkihuilun.  Perusteluna  kappalevalinnalle

voidaan  väittää,  että  Boccherinin  aikainen  poikkihuilu  ei  soinnillisesti  liene  juurikaan

lähempänä nykyistä poikkihuilua tai oman aikansa oboeta kuin panhuilukaan.
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Erkki Melartin:

Sonaatti huilulle ja kitaralle op.135

1. Allegro molto Stefan Stanciu, panhuilu 

2. Andante Patrick Vena, kitara

3. Molto moderato

4. Allegretto

Erkki  Melartin  (1875-1937) oli  maamme  tuotteliaimpia  ja  monipuolisimpia  säveltäjiä.

Kuitenkin  hänen  teoksiaan  kuullaan  konserttiohjelmistoissa  erittäin  vähän.  Hänen

sävellystuotantonsa  sisältää  orkesteri-  ja  kamarimusiikkia,  350  pianoteosta,  yli  300  laulua,

kuusi  sinfoniaa,  oopperan,  baletin,  näytelmämusiikkia,  lastenlauluja,  pari  sataa  karjalaista

kansanlaulusovitusta  ja  jopa iskelmiä.  Hän on siis  säveltänyt lähes  kaikkia musiikin  lajeja.

Melartinin  sävellyksissä  on  vaikutteita  niin  kansallisromantiikasta,  impressionismista  kuin

ekspressionismistakin. (Internetsivusto: 7) 

Sonaatti  huilulle  ja  kitaralle  op.135  on  alunperin  sävelletty  huilulle  ja  harpulle.  Timo

Hongiston  tekemä  sovitus  huilulle  ja  kitaralle  ei  ole  kitaran  kannalta  kiitollinen,  koska

teoksessa on paljon harpulle tyypillisiä arpeggiokulkuja, jotka harpussa jäisivät soimaan, mutta

kitarassa ne vaimentuvat nopeasti. Tämän saman ongelman takia teoksen ensimmäisen osan

päällekkäiset  harmoniat  eivät  toteudu,  joten säveltäjän tarkoittamat  sointuyhdistelmät  jäävät

kuulumattomiin.  Panhuilulle  teos  on  sopiva.  Ensimmäisen  osan  reipas,  hauska  melodia

kaikkine  pienine  heleineen  sopii  täydellisesti  panhuilulle.  Muut  osat  ovatkin  teknisesti

panhuilulle vaativampia lähinnä kromatiikan takia - vaikka tempomerkinnät ovatkin hitaampia.
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Tuomo Teirilä:

Kaksi tuholaista soolopanhuilulle op.20, nro.1b & 2b

1. Kaalimato (Adagio) Stefan Stanciu, panhuilu 

2. Mäntypistiäinen (Allegro molto)

Tuomo Teirilä (1952-) on säveltäjä, joka on aina pitänyt tarpeellisena, että sävellysopetusta on

tarjolla  musiikkioppilaitoksissa  siinä  missä  mitä  tahansa  alan  opetusta.  Itse  hän  toimii

yliopettajana Turun konservatoriossa.  Hän on säveltänyt monenlaista musiikkia joululauluista

orkesterirunoelmiin. Puupuhaltimille hän on säveltänyt erityisen paljon. (Teirilä 2004) 

Resitaalissa esitettävät soolokappaleet  Kaalimato ja Mäntypistiäinen on alkujaan sävelletty

oboelle,  mutta  sopivat  erityisen  hyvin  myös  panhuilulle  säveltäjän  laadittua  niistä  tähän

tarkoitukseen kvarttia korkeamman version.

Wolfgang Amadeus Mozart:

Huilukvartetto C-duuri KV Anh.171 (285B)

1. Allegro Stefan Stanciu, panhuilu 

2. Teema andantino – variaatiot I- IV Klaara Pyrhönen, viulu

 Matti Lindholm, alttoviulu

 Elina Susiluoto, sello

Wolfgang  Amadeus  Mozart  (1756-1791)  muistetaan  yleensä  itävaltalaisena

wieniläisklassisena ihmelapsisäveltäjänä, joka teki laajoja kiertueita pitkin Eurooppaa. Hänen

suurimpana  ansionaan  suuri  yleisö  piti  käsittämättömän  nuorella  iällä  aikaansaatua  laajaa

tuotantoa.  Luomistyölle  oli  tunnusomaista  ainutlaatuinen  monipuolisuus  sekä  muoto-  ja

sävellystekniikan keinojen hallinta. Mozart oli barokin kontrapunktisen tradition virtuoosinen
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jatkaja.  Hän  onnistui  tuotannossaan  tekemään  kontrapunktista  luontevan  aikansa  tyylin

elementin. (Otavan iso musiikkitietosanakirja, osa 4)

Huilukvartetto C-duuri KV Anh. 171 (285B) valmistui Mozartin lyhyessä tuotantokaudessa

1780-luvulla. Mozartin kvartetto kuului silloin uuteen jousikvarteton traditioon. Kirjoitustapa

on enimmäkseen homofoninen. Soittimet etenevät lähes samassa rytmissä ja säestävät solistia,

jonka roolin tässä tapauksessa ottaa huilu. Kvartetossa esiintyy myös uudelle lajille tyypillisiä

tekniikoita  kuten melodian jakaminen useamman soittimen kesken. Mozart  kirjoitti  lähinnä

viululle  sopivan stemman 1700-luvulla  hankalasti  soitettavalle  poikkihuilulle.  Säveltäessään

myös kromaattisia  jaksoja,  hän  asetti  suuren  haasteen  jopa  ammattilaishuilisteille,  saatikka

tässä esityksessä panhuilistille. (Otavan iso musiikkitietosanakirja, osa 4)

Kuva 7: Forte + kvintetti vasemmalta oikealle: Klaara Pyrhönen, Iiris Pyrhönen, 

Elina Susiluoto, Stefan Stanciu ja Matti Lindholm
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4. Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää:

-  miten  panhuilu  eroaa  oleellisesti  soittotekniikaltaan  ja  fysiologisilta

vaatimuksiltaan huilusta ja oboesta;

-   miten  edelliseen  kysymykseen  saatujen  vastausten  pohjalta  voidaan  olettaa

oboelle ja huilulle sävelletyn ohjelmiston sopivan panhuilulla soitettavaksi – olevan

panhuilulle soittimellista:

-  miten säveltäjiä,  jotka aikovat säveltää panhuilulle  omaa ohjelmistoa voidaan

ohjeistaa, jotta sävellyksille asetetut sointitavoitteet  olisi mahdollista toteuttaa; ja

-  mitä  teknisergonomisia  kysymyksiä  tulee  ottaa  huomioon  panhuilun

pedagogiikkaa ja oppimateriaaleja suunniteltaessa.      

-   voidaanko olemassa olevien tosiasioiden perusteella väittää, että panhuilu ei sovi

klassisen musiikin soittimeksi.
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5. Tutkimuksen toteutus

5.1 Menetelmät 

 

Vastausta  kysymykseen  miten  panhuilun  soittotekniikka  eroaa  huilun  ja  oboen

soittotekniikasta  ja  fysiologisista  vaatimuksista,  etsittiin  kirjallisista  lähteistä  –

musiikkifysiologisesta  kirjallisuudesta  ja  soitinten  oppimateriaaleista  sekä  näiden  soitinten

soittoa havainnoimalla elävistä soittotehtävistä ja niistä tehdyistä video- sekä erillisistä  kuva-

ja  äänitallenteista.  Havainnointia  paljaalla  silmällä  todennettaviksi  mahdottomien

hengitysmuuttujien  osalta  täydennettiin  käyttämällä  aikaisemmassa  oboensoiton  fysiologiaa

kartoittanutta tutkimusta varten konstruoituja hengityksen mittavöitä (Teirilä 1998). Saatujen

havaintojen perusteella laadittiin vertailutaulukko, jonka avulla voitiin havainnollistaa mihin

fysiologisiin   järjestelmiin  ja  anatomisiin  alueisiin  kunkin  puhaltimen  ominaiset  tekniset

vaikeudet, fyysinen kuormitus   ja ergonomiset erityisvaatimukset kohdistuvat.

Esimerkkinä huilulle  ja  oboelle  kirjoitettujen  teosten  sopivuudesta  eli  soittimellisuudesta

panhuilulle analysoitiin soittoteknisten muuttujien osalta Suomen ensimmäisissä solistisissa C-

ja  B-resitaaleissa  soitetut  ohjelmat.  Apuna  käytettiin  tämän  tutkimuksen  ensimmäisessä

vaiheessa hankitun tiedon perusteella laadittua vertailutaulukkoa.

  

Panhuilulle  säveltämisen  ohjeistukseksi laadittiin  SML:n  tilaustyönä  säveltäjille  jaettavaksi

valmistetun materiaalin (Teirilä 1991) periaatteiden mukaan panhuilua koskevat ohjeet. Apuna

käytettiin edellisissä tutkimusvaiheissa hankittua tietoa.
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Pedagogiikan  avuksi  hankittava  teknisergonominen  tietämys  tuli  kerätä  niitten  muuttujien

osalta, jotka poikkesivat muista puupuhaltimista. Yhtäläisyyksien osalta tieto oli hankittavissa

näiden pedagogisia  materiaaleja  hyödyntäen.   Merkittävä ero oli  soittimen mittoihin  ja  sen

vaatimiin  liikelaajuuksiin  liittyvää.  Erityisen  tärkeää  oli  kartoittaa  eri  soitinten  soittoa

havainnoimalla,  mitkä  lokomotorisen  järjestelmän  osa-alueet  erosivat  selkeimmin  muitten

puhallinten soitosta ja miten soittimen käsittely luonnistui näiden muuttujien osalta eri-ikäisiltä

ja  -kokoisilta  soittajilta.  Tämän  vertailun  tuloksena  laadittiin  esimerkkinä  käytettäväksi

tutkinto-ohjelmistoluettelo panhuilunsoiton C-tutkintoasteelle. 

Panhuilun  sopivuutta  ja  sopimattomuutta  klassiseksi  soittimeksi  arvioitiin  tarkastelemalla

kannanottoja suoritetuista C- ja B-tutkintoresitaaleista saatuihin palautteisiin.

5.2 Tutkimusvälineistö

Erityistä, yhtenäistä laitteistoa tässä monipolvisessa ja kartoitusluonteisessa tutkimuksessa ei

ollut  käytössä.  Laitteistoa  muuteltiin  ja  sovellettiin  sen  mukaan,  mihin  kysymyksiin

tutkimuksen missäkin vaiheessa etsittiin vastauksia. 

Ensimmäisessä vaiheessa kirjallisten lähteiden pohjalta tehdyn vertailun tueksi (huilu ja oboe)

eri  puhallinten  hengitystapahtumia  kuvattiin  Panasonic-merkkisellä  digitaalikameralla  ja

vertailua  panhuilun  ja  oboen  hengitystapahtumista  havainnollistettiin  visuaalisesti

hengitysmittavöillä (Teirilä 1998).  

C-tutkinnon tallenteet tehtiin omalla Sony-merkkisellä minidisk-soittimellani, johon oli liitetty

AKG  C1000S  monomikrofoni.  Tutkinnosta  poltettu  cd-tallenne  (liitteenä)  on  tehty

konservatorion  Sony-merkkisellä  minidisk-soittimella,  johon  oli  liitetty  samanmerkkinen

stereomikrofoni.  Kuvatallenne  tehtiin  Sony-merkkisellä  digitaalivideokameralla.  Äänityksen

asennuksista vastasin itse ja käytännön toteutuksesta huolehti Manu Qvist.

B-tutkintoresitaalin  tallenne  tehtiin  Helsingin  Konservatorion  kamarimusiikkisalissa

konservatorion äänityslaitteisolla. Äänittäjänä oli Konservatorion äänittäjä Hannu Raja-aho.
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6. Tulokset

6.1  Panhuilun  soittotekniset  ja  fysiologiset  erot  ja  yhtäläisyydet  verrattuna  huilun  ja

oboen soittoon

6.1.1 Hengitystekniikka

Hengitysteknisesti  huilu  ja  panhuilu  ovat  keskenään  varsin  samankaltaiset  (Puscoiu  1997;

Lindholm  1985)  ja  eroavat  hengityksen  mittavöillä  havainnollistettuna  vastaavasti  kuin

hengitysmallit, jotka on kuvattu yhden soittajan oboen- ja nokkahuilun soitosta (Teirilä 1998).

Panhuilu ja poikkihuilu ovat ilmeisesti kumpikin matalapaineisia, mutta suurta ilmanvirtausta

vaativia soittimia eli päinvastoin kuin oboe, jossa paine on korkea, mutta virtaus pieni (Roos

1936).
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8.          10.

            9.        11.

Kuvat 8-11: Panhuilun ja oboen hengitys mittavöillä havainnollistettuna. 8: Panhuilulla

uloshengityksen  lopussa,  9:  Panhuilulla  sisäänhengityksen  lopussa,  10:  Oboella

uloshengityksen lopussa, 11: Oboella sisäänhengityksen lopussa.

6.1.2 Ansatsi

Ansatsin ja kasvolihasten käyttö on panhuilussa aktiivisempaa kuin oboessa. Panhuilun ansatsi

muistuttaa  muuten  huilun  ansatsia,  mutta  se  on  vieläkin  aktiivisempi,  koska  sen  on

sopeuduttava jokaisella sävelkorkeudella tavallaan eri suukappaleeseen. Lisäksi ansatsiero on

tarpeen  näiden  kahden  soittimen  välillä  myös  puhallusaukon  reiän  muodosta  johtuen.

Poikkuhuilun puhallusaukko on soikea ja panhuilun pyöreä. 
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  12.         14.

  13.         15.

Kuvat 12-15:   Kuvat 12-13: Alttopanhuilun fis2-putken halkaisija  vastaa poikkihuilun

suukappaleen  leveyttä.  Kuvat  14-15:  Alttopanhuilun  h3-putken  halkaisija  vastaa

poikkihuilun suukappaleen pituutta.  Koska panhuilut ovat yksilöitä, putkien halkaisijat

saattavat vaihdella suurestikin eri panhuilujen kesken. Kuvasarjassa käytetty panhuilu

on  omani,  romanialaisen  Cretun  rakentama.  Poikkihuilun  suukappale  on  Yamahan

standardi.

Ansatsi eri oktaavialoissa

Perusansatsi (kuva 16) eli ansatsi, joka luontuu helpoiten. Kuvassa näkyy, että ansatsi on myös

henkilökohtainen;  kuvan  henkilöllä  suu  viettää  luonnostaan  edestä  katsottuna  yläoikealle,

jolloin koko ansatsi on oikealta aktiivisempi ja kuluttaa sen puoleisia lihaksia enemmän. Oikea

puoli  näin  ollen  on  hallitsevampi  ja  tekee  suurimman  osan  työstä  ansatsin  muuttamisessa
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esimerkiksi kun on kyse oktaavialojen vaihdoksista. Tämän kuvan ansatsi soveltuu parhaiten

keskirekisteriin, kaksiviivaisen oktaavin alueelle.

Kuva 16: Perusansatsi

Panhuiluansatsi

Yksiviivainen g (kuva 17):

Mitä matalammalta soitetaan, sitä avonaisempi on ansatsi.  Kun taas mennään korkeampaan

rekisteriin, ansatsin tulee olla olla kiinteämpi, jolloin suuaukko on pienempi ja poskilihakset

ovat aktiivisemmat.

Kuvassa näkyy kuinka matalassa rekisterissä suuaukko on avoin ja poskilihakset rennohkot.

Suupielet ovat taipuneina alaspäin. Hymyansatsi, jossa suupielet ovat kirjaimellisesti hymyilyn

tapaan ylöspäin, ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Hymyansatsi, jota käytettiin vielä 1970-

luvulla joissain koulukunnissa, on kiinteämpi eikä se ole yhtä taipuisa, notkea ja muuntautuva

kuin niin sanottu uusi huiluansatsi, jossa huulet viettävät alaspäin. 
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Kuva 17: Ansatsi soitettaessa yksiviivaista g:tä

Kaksiviivainen g (kuva18).

Ansatsi  on  hiukan  kiinteämpi,  joten  suuaukko  on  pienempi.  Kaksiviivaisen  g:n  paikkeilla

ansatsi on ”normaalimmillaan” eli silloin ansatsi on luontevin ja rennoin eli muistuttaa lähinnä

poikkihuilun ansatsia.

Kuva 18: Ansatsi soitettaessa kaksiviivaista g:tä
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Kolmi- ja neliviivainen g

Kun  panhuilussa  esimerkiksi  soitetaan  ensin  kolmiviivainen  g,  jonka  jälkeen  soitetaan

yksiviivainen g, muuttujia on useita. Jos puhallettaisiin samalla puhallustekniikalla olisi paine

suurempi  ja  ääni  olisi  kenties  ylävireinen,  peräti  ylipuhallettu.  Koska  panhuilussa  on

erikokoisia, eri paksuisia putkia, on ansatsin teoriassa oltava erilainen jokaista putkea kohti. On

myös muistettava, että koska panhuilulla puolisävelaskeleet tehdään kallistamalla panhuilua ja

nyökkäämällä päätä, on niilläkin teoriassa jokaisella oma ansatsinsa. Kallistuskulma on noin 45

astetta, jolloin ilmavirta puolittuu, ansatsi muuttuu ja paine laskee. Paineen laskeminen johtuu

siitä,  että  ilmavirran  puolittuessa  putkeen  kohdistuva  paine  on  automaattisesti  korkeampi,

jolloin,  jos  panhuilisti  soittaisi  kallistettua  putkea  samalla  paineella  kuin  ilman  kallistusta,

kallistettu  ääni  olisi  ylipuhallettu.  Silloin  ääni  olisi  kvinttiä  tai  jopa oktaavia korkeampi  ja

kuulostaisi halkinaiselta. 

Mitä  korkeammalle  mennään  putkistossa  sitä  kiinteämpi  tulee  ansatsin  olla.  Tämä  johtuu

yksinkertaisesti siitä, että korkeammalla sijaitsevan putken halkaisijamitta on pienempi, jolloin

se tarvitsee kapeamman ansatsin. Jos ansatsia ei muuta, soitettaessa ilmavirta olisi liian leveä.

Silloin ääni  vuotaisi, koska ilmaa pääsisi liikaa karkaamaan ”putken ohi”. Lisäksi ääni ei olisi

kiinteä, selkeä ja kaunis vaan ennemminkin tuhnuinen ja epäselvä. Poikkihuilussa ”putkia” on

yksi,  joten poikkihuilun ansatsin ei  tarvitse olla niin muuntuvainen. Poikkihuilun ansatsissa

käytetään  paljon  ylähuulen  kohottajalihaksia,  jotka  ylläpitävät  ansatsia  staattisempana  kuin

panhuilussa. Tietenkin myös poikkihuilussa on eri rekistereissä erilainen ansatsi, etenkin koska

siinä oktaavivaihdokset tapahtuvat ylipuhaltamalla, paineenlisäyksellä. Tähän tarvitaan avuksi

myös suuaukkoa, joka lisää painetta  ollessaan pienempi. Tärkein ero on joidenkin huilistien

kuvauksen  mukaan  niin  kutsuttu  huulituki,  eli  tapa  vakauttaa  alahuulen  ansatsi  pitämällä

suupielen  alasvetäjälihakset  aktiivisina.  Tällaista  ansatsimallia  ei  panhuilussa  tiettävästi

käytetä. Ylähuulen kohottajalihakset siis ylläpitävät staattisuutta, mutta sen lisäksi vakauttajana

toimii myös huulen rengaslihas, joka ohjaa ilmavirran suunnan. Panhuilussa näiden lihasten

tulee olla rennot ja liikkuvat,  koska  siirtymisen putkelta toiselle tulee olla mahdollisimman

saumaton.  Silloin huulet  joustavuudellaan  auttavat  muunmuassa  legatovaikutelman
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toteuttamisessa.  Teknisissä paikoissa etenkin huulten täytyy olla rennot, sillä  leuka liikkuu

myös, jotta pienet, erittäin tekniset paikat onnistuisivat ja sujuisivat saumattomasti.  

Kuvat 19 ja 20: Vasemmalla ansatsi soitettaessa kolmiviivaista g:tä ja oikealla
soitettaessa neliviivaista g:tä. 

6.1.3 Hiertymät

Panhuilua  soittaessa  saattaa  alahuulen  limakalvorajan  alapuoli  ärsyyntyä  siten,  että  siihen

muodostuu  hiertymä.  Hiertymä  johtuu  putkelta  toiselle  siirtymisestä.  Ihon  ollessa  hiukan

hikinen,  on sillä  tendenssi  ärtyä helpommin.  Mitä  suurempi  kitka  on  huulien  ja  panhuilun

välillä, ja mitä teknisempi on nuottikuva, sitä  enemmän huulen alaosa ärtyy. 
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Kuva 21: Alahuulen limakalvorajan alapuolella näkyy soitosta aiheutunut hiertymä.

6.1.4 Tuki ja liikuntaelimistö

Kromatiikan edellyttämä leuanasennon muuttuminen 

Puhallettaessa spontaanisti,  ilmavirta on suhteessa kasvojen etulinjassa kulkevaan tangenttiin

noin 90 asteen kulmassa (kuva 22). Otettaessa panhuiluansatsi (kuva 23), ilmavirta suhteessa

samaiseen  tangentiin  muuttuu  noin  80  asteeseen.  Suurin  syy  on  ansatsi.  Pientä  muutosta

tapahtuu  myös leuassa.  Alaleuka on sisemmällä  kuin  yläleuka.  Muutos  on kuitenkin hyvin

pieni. Suurin ero tulee sekä ala-ja ylähuulen että ilmavirran suunnassa kun ansatsia muutetaan

kromaattista  säveltason  laskua  varten  yhdellä  putkella.  Silloin  ilmavirran  kulma  suhteessa

kasvojen  etulinjassa  kulkevaan  tangenttiin  on  noin  45  asteen  suuruinen.  Muutoksen

leukanivelelle asettamaa rasitusta havainnollistaa vihreä viiva, joka kulkee tangenttina alaleuan

pohjan mukaisesti. Näiden kahden tangentin kulma vaihtelee selvästi kromatiikkaa soitettaessa.
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            22.

  23.

  24.

Kuvat 22-24: Ylinnä on leuan asento lepotilassa. Sininen viiva kuvasarjassa osoittaa tästä

asennosta spontaanisti puhallettavan ilman suunnan. Valkoinen viiva kulkee tangenttina

yläleuan ja alaleuan korkeimpien kohtien yli kasvojen etulinjassa. Lepoasennossa ilma

virtaa kohtisuorassa kasvojen etulinjaan nähden. Kuvassa 23 on panhuilun perusansatsi

ja kuvassa 24 sama kromaattista muutosta varten.
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Putkelta toiselle siirtyminen eli niskan kiertoliike

Kuvassa 25 panhuilisti soittaa g1:tä. Kuvassa 26 hän soittaa g4:tä. Kuvissa 27 ja 28 hän soittaa

g2:tä.  Jotta  putkelta  toiselle  siirtyminen  olisi  mahdollisimman  ergonomista,  tekevät  kädet

vertikaalista liikettä putkelta toiselle siirryttäessä, joka puolestaan vähentää niskan rasitusta.

Kuvissa 25 ja 26  niskan kiertoliike on lähes samansuuruinen, noin 25 astetta. Toisin sanoen

soittajan  kokonaispäänkiertoliike  on  50  asteen  suuruinen.  Kulma  vaihtelee  sekä

soittajakohtaisesti että huilukohtaisesti.

  25.       26.

   27.       28.

Kuvat 25 – 28: Pään kiertoliike panhuilun ääripäiden putkien välillä siirryttäessä
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Kromatiikka soitinta kallistamalla

Kuvassa 29 panhuilisti soittaa g4:tä. Kallistetun äänen (kuva 30) eli fis:än  kallistuskulma on

noin 40 astetta. Mitä matalampi ääni, eli mitä pidempi ja paksumpi putki, sitä enemmän täytyy

kallistaa panhuilua, jotta alennettu puolisävelaskel soisi puhtaana. Esimerkiksi alttopanhuilun

(kuvissa 29 ja 30 oleva huilu) matalimmassa putkessa, g1, täytyy kallistaa yli 50 astetta, jotta

alennettu puolisävelaskel soisi puhtaana. Kallistuskulmat vaihtelevat soitinrakentajakohtaisesti.

     29.

  30.

Kuvat 30: Panhuilun kallistus: puolisävelaskeleen soittaminen
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6.1.5 Vertailutaulukko panhuilun, huilun ja oboen välillä  

Seuraava  taulukko  kuvaa  panhuilun,  poikkihuilun  ja  oboen  fyysisen  kuormittavuuden

eroavaisuuksia.  Taulukossa  käsitellään  kunkin  soittimen  omia  rasitteita  ja  verrataan  toisiin

soittimiin.   

Fyysisen kuormittavuuden vertailutaulukko

Panhuilu Huilu Oboe

1 Hengitysrytmi harvenee + + +
2 Ilmavirtaus on suuri + +
3 Ilmavirtaus on pieni +
4 Hengitystiepaine matala + +
5 Hengitystiepaine korkea +
6 Verenkiertorasitus asentoon perustuva +
7 Verenkiertorasitus ilmatienpaineeseen perustuva +
8 Kasvolihasten rasitus staattinen + + +
9 Kasvolihasten rasitus liikkuva + +
10 Huulten työskentely liikkuva + +
11 Ansatsi vaihtuva +
12 Niska ja yläselän työskentely staattista + + +
13 Niska ja yläselän asento hankala + +
14 Niska ja yläselkä liikkuvasti rasittuva +
15 Ranne vääntyy + +
16 Sormet vääntyvät + +
17 Ranne vatkaa +
18 Sormiliikkeet ovat nopeita + +
19 Sormiliikkeet ovat hankalia +
20 Maksimaalinen apuhengityslihasten rasitus + + +
21 Kaularangan kierto +
22 Niska taipuu +
23 Leukanivel rasittuu +
24 Hampaisto hankaa huulien sisäpintaa +
25 Hampaisto hankaa kieltä + +
26 Alahuuli hankautuu hiertyy ansatsissa +
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Vertailtaessa fyysisen rasituksen kannalta kriittisiä asioita panhuilun, huilun ja oboen välillä,

yhteensä 26:sta altistusalueesta panhuilua koski 17. Huilun kanssa näistä oli yhteisiä 10, oboen

kanssa  vain  neljä,  jotka  nämäkin  yhteisiä  kaikkien  kolmen  kesken.  Panhuilun  omiksi

ongelmakohdiksi  jäi  kuusi:  niskan  kierto  sekä  kaularangan  että  yläselän  lihaksiston

rasittumisineen, ranteen vatkausliike ja huulihiertymät.

6.2 Huilulle ja oboelle kirjoitettujen teosten soittimellisuus panhuilun ohjelmistona

Alettuamme harjoitella  Melartinin  sonaattia  soittimina  panhuilu  ja  kitara,  huomasi  kitaristi

Patrick  Vena,  että  hänen  alkujaan  harpulle  sävelletty  stemmansa  oli  työlästä  soitettavaa

kitaralla. Havainto sai hänet pohtimaan soittimellisuuden käsitettä. Näin hän termin määritteli:

"Monet suuret instrumentaalisäveltäjät ovat olleet suosikkisoittimensa virtuooseja. Riippumatta

siitä  mikä  on  heidän   näille   säveltämiensä  teosten  taiteellinen  anti,  he  ovat  säilyttäneet

asemansa  ohjelmistoissa, koska heidän omalle soittimelleen säveltämänsä musiikki vastaa niin

hyvin  soittimen  teknisiä  mahdollisuuksia,  on  soittimellista  näille   instrumenteille.  Helposti

soitettavat asiat saadaan kuulostamaan virtuoosisilta, kun tiedetään mitä soittimella voi tehdä ja

millaisia  ilmaisuvaroja  sillä  on  käytettävissä."  Sitten  hän  pahoitteli  sitä,  että  kaikki  hyvä

musiikki ei ole soittimellista niille soittimille, joille se on sävelletty – ja tietysti sitä, että on

paljon  soittimellista  musiikkia,  joka  on  pelkästään  pintapuolisesti  virtuoosista.  Lopulta  hän

totesi: "Säveltäjiä pitäisi soittajien valistaa siitä, mitä soittimella voi ja mitä ei voi tehdä. Niin

varmaan saataisiin enemmän hyvää soittimellista musiikkia."      

6.2.1 Mikä on panhuilulle mahdotonta 

Legato

Todellinen  legato  on  panhuilulla  mahdoton.  Panhuilulla  on  kuitenkin  mahdollisuus  luoda

legatovaikutelma  samoin  kuin  vaikkapa  pasuunalla  tai  pianolla.  Jotta  panhuilulla  saataisiin

aikaan  legatovaikutelma,  pitää  putkien  vaihtojen  olla  mahdollisimman  saumattomia.

Vaihdoissa äänien tulee olla mahdollisimman pitkät, nuotit tenutosti soitettuja. Jotta putkelta
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toiselle siirtyminen olisi mahdollisimman saumaton, tulee soittajan käsien, niskan ja jopa leuan

olla hyvin aktiivisia. Mitä suurempi hyppy sen vaikeampaa on toteuttaa legatovaikutelma.

Trillit

Panhuilun perussävellaji on G-duuri, joten siksi alla olevat taulukot alkavat G-sävelestä. Koska

Panhuilun putkien luonnolliset äänet (ei kallistuksia) ovat g, a, h, c, d, e, fis g jne. mahdolliset

trillit ovat näiden äänien ja vierekkäisten putkien väliset äänet: g - a, a - h jne. tai sitten näiden

Mahdottomat trillit Mahdolliset trillit
Puolisävelaskeleet

G – Gis +
Gis – A +
A – Ais +
Ais – H +
H – C +
C – Cis +
Cis – D +
D – Dis +
Dis – E +
E – F +
F – Fis +
Fis – G +

Kokosävelaskeleet

G – A +
Gis – Ais +
A – H +
Ais – His +
H – Cis +
C – D +
Cis – Dis +
D – E +
Dis – Eis +
E – Fis +
F – G +
Fis – Gis +
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äänien käännöksien väliset  trillit.  Kun panhuilua kallistetaan tietyn verran,  soi  putki  puolta

sävelaskelta matalemmalta. Eli kun esimerkiksi g-putkea kallistetaan noin 45 asteen kulmaan,

tuotettu ääni on silloin ges eli fis. Kun pidetään panhuilua jatkuvasti kallistettuna ja soitetaan

samainen G-duurin sävelasteikko, saadaan G-duurin tilalle Ges- eli Fis-duurin sävelasteikko.

Näiden  Ges-duuri  sävelien  viereisten  putkien  välinen  trilli  on  mahdollinen.  Edellä  olevat

taulukot selventävät mahdollisia ja mahdottomia trillejä.

Hypyt

Suuret hypyt putkelta toiselle nopeassa tempossa ovat erittäin rasittavaa muunmuassa niskalle.

Lisäksi pää hölskyy siinä määrin, että siitä seuraa välitön päänsärky tai huimaus. Mitä useampia

eri suuntaan meneviä hyppyjä on peräkkäin, sitä mahdottomampaa on niiden toteutus. Suuriin

hyppyihin lukisin omasta kokemuksestani kaikki ne hypyt, jotka ylittävät kvartin. 

Kromatiikka

Mitä  enemmän  nuottikuvassa  esiintyy  vuorottain  kallistus-  ja  perusasentoja  sitä

mahdottomammaksi tulee nuottikuvasta suoriutuminen. Mahdottomuutta lisää myös suuntien

muutos (laskeva- tai nouseva kulku), hypyt sekä nopea tempo. Hitaassa tempossa kaikki on

mahdollista.

6.2.2 Mikä on panhuilulle erityisen luontevaa

Panhuilulla on luontevaa soittaa teoksia, joissa on mahdollisimman vähän kallistuksia. Tähän

on kaksi syytä: kallistetut äänet soivat heikommin, eivät ole niin täyteläisiä ja niiden saaminen

puhtaaksi  on  vaikeaa.  Lisäksi  kun  kallistuksia  esiintyy paljon  teoksessa,  on  vaarana,  että

melodialinja  rikkoutuu  helpommin,  koska kallistuksia  varten kuluu enemmän aikaa,  jolloin

linjaan tulee pieni aukko. Tietysti täytyy muistaa, että mitä parempi soittaja, sitä varmemmin

hän suoriutuu vaikeista kallistuksista ja hypyistä pitäen melodianlinjan ehjänä. 

Asteikkokulku  on  tietysti  erittäin  luontevaa,  koska  legatomaisuus  on  helpompi  toteuttaa.

Asteikkokulku  on niskalle  ja  päälle  vähemmän rasittavaa kuin esimerkiksi  hypyt. Asteikon
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soittaminen  on  myös  varmempaa,  sillä  ei  ole  välttämätöntä  olla  virtuoosi,  jotta  selviäisi

vierekkäisten putkien  soittamisesta peräkkäin.

Tekstuuri  joka  on  samansuuntainen,  ylös-  tai  alaspäin  kulkeva,  on  panhuilulla  helpommin

toteutettavissa.  Suunnanmuutokset  hankaloittavat  ja  hidastavat  tekniikkaa  ja  ovat

panhuilunsoitossa suurin rasite niskalle ja päälle.

6.2.3 Miten C- ja B- resitaaleissa soitettujen teosten nuottikuvaa jouduttiin muuttamaan

C-tutkinnon soitin bassopanhuilulla. B-tutkintoresitaalin soitin puolestaan alttopanhuilulla. C-

tutkinnossa  käyttämäni  bassopanhuilu  soveltuu  paremmin  klassiseen  ohjelmistoon

oktaavialansa takia. Siksi  C-tutkinnossa ei ollut  montaa nuottikuvan muutosta.  Mutta koska

bassopanhuilu on paljon kömpelömpi painonsa ja koonsa takia, on sille valittava sävellyksiä,

joissa ei tarvita suurta virtuositeettia eikä ole tekstuuria, jossa on paljon nopeita hyppyjä. C-

tutkinnon sävellyksistä ainoastaan Telemannin konsertto ja Villa-Lobosin Aaria olivat hyviä

valintoja  soittaa  bassopanhuilulla.  Näiden  kahden  sävellyksen  tekstuuri  ei  sisältänyt  liikaa

nopeita,  suuria  hyppyjä  vaan  paljon  asteikkokulkuja.  Tutkinnon  muut  kappaleet  olisivat

soveltuneet alttopanhuilulle paljon paremmin, mutta soittaminen samassa konsertissa kahdella

eri panhuilulla  on siinä määrin vaativaa, ettei panhuilujen vaihto kesken konsertin, tai etenkään

tutkinnon,  ole  viisasta.  Vaihtoa  voisi  verrata  esimerkiksi  viulusta  alttoon  vaihtamiseen.

Mozartin  kvartetto  (D-duuri)  olisi   luontunut  paljon  paremmin  alttopanhuilulla.  Koska

Mozartin D-duuri kvarteton tekstuurissa on paljon nopeita kulkuja, jotka ovat bassopanhuilulle

miltei  mahdottomia,  jouduin  yksinkertaistamaan  nuottikuvaa.  Kokeiltuani  samoja  kuvioita

alttopanhuilulla,  sain  hetken  harjoittelun  jälkeen  samat  paikat  kirjoitetussa  muodossa

soitetuiksi.

B-tutkintoresitaalin  soitin  alttopanhuilulla.  Etsiessäni  ohjelmistoa  tutkintoa  varten,  jouduin

valitsemaan sellaisia  teoksia,  jotka  eivät  alita  yksiviivaista  fis:ää,  ainakaan liian  usein.  Jos

huomasin, että teos kärsii liikaa muutoksista, jotka aiheuvat alttopanhuilun valinnasta, luovuin

ajatuksesta  soittaa  teosta.  B-tutkintoresitaalissa  esitetyt  kappaleet  ovat  alttohuilulle  erittäin
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sopivia.  Poikkeuksena  kuitenkin  Melartinin  sonaatti,  johon  jouduin  tekemään  eniten

muutoksia.  Muutokset  eivät  mielestäni  pilanneet  musiikillista  ajatusta,  joten  pidin  sonaatin

esittämistä  hyvänä ideana.  Mielestäni  esimerkiksi  sonaatin  ensimmäinen osa on panhuilulla

soitettuna,  omana  editionani  paljon  paremmalta  kuulostava  kuin  alkuperäisellä  soittimella,

poikkihuilulla soitettuna. Nyt pienet muutokset kuten alkaen tahdista 44 (kuva 34) kuulostaa

leikkisämmältä. Sitä ilmettä mielestäni Melartin on nimenomaan halunnutkin tältä osalta.

Suurin  osa  muutoksista,  jotka  olen  joutunut  tekemään  ovat  oktaavimuutoksia.

Oktaavimuutokset olen pyrkinyt tekemään siten, että melodialinja tms. ei kärsi. Muutamissa

kohdissa välttääkseni oktaavimuutoksen pelkästään yhden äänen takia, olen saattanut muuttaa

ääntä, joka alittaa fis1 soinnun muuksi ääneksi, joka on vaihdettua ääntä lähinnä musiikillisesti.

Kuvat 31 -37 ovat otteita soittamistani nuoteista. 

W.A.Mozart: Huilukvartetto D-duuri KV.285

“Nuori Mozart sanoi kerran, että huilu on soitin jota inhoan. Onko jotain falskimpaa kuin huilu,

hän kysyi ja vastasi itse, kaksi huilua. Siihen aikaan huilu ei ollutkaan kovin kehittynyt soitin ja

lähes  aina  ne  soivat  falskisti.”  Näin  sanoi  Seppo  Kimanen  esitellessään  Mozartin  D-duuri

huilukvartettoa YLE:n internet sivuilla (Internetsivusto:  6). Mitäköhän Mozart  olisi  sanonut

panhuilusta, joka on varmasti  ollut siihen aikaan paljon puhtaampi soitin,  yhtä puhdas kuin

tänäkin päivänä...

Muutokset:

Kaikki teoksen muutokset johtuvat teknisistä vaikeuksista. Ensimmäisessa ja toisessa osassa ei

ole muutoksia vaikkakin ensimmäisen osan tempo on suunnilleen sama kuin kolmannen osan.

Kolmannen osan muutokset ovat lähinnä nuottikuvan yksinkertaistamista johtuen panhuilulle

liian teknisistä kuvioista, joita en voinut kunnolla soittaa bassopanhuilulla.
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Tahdit 47, 55, 194 ja 202 on yksinkertaistettu siten, että olen poiminut nuottikuvasta äänet,

jotka  mielestäni  ovat  melodiakulun  kannalta  tärkeimmät  ja  olen  kaksinkertaistanut  niiden

kestoarvon. 

Tahdissa 70 on liian vaikea 16-osakulku, joten poimin nuottikuvasta tärkeimmät kolme ääntä

neljästä ja muodostin niistä triolin. Näin kulku oli mahdollista soittaa bassopanhuilulla.

Tahtien 246 – 249 16-osakuviot oli mahdotonta soittaa nopeassa tempossa bassopanhuilulla,

joten valitsin aina kolme ääntä neljästä 16-osanuotista ja muodostin niistä trioliketjuja. Neljässä

tahdissa siis on yhteensä kahdeksan triolia. 

Kuva 31: Mozartin D-duuri huilukvarteton viimeisen osan muutoksia
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Luigi Boccherini: Oboekvintetto op.45, nr.1

Teos on varsin sopiva panhuilulle. Panhuilusta saa kevyentuntuisen ja -kuuloisen. Kvintetto on

hilpeä ja  kevyt, mutta  silti  tekninen.  Tämä kvintetto  sopii  loistavasti  juuri  alttopanhuilulle,

koska äänialamuutokset  jäävät  vähäisiksi  eikä mahdottomia  äänenvaihtoja  esiinny lainkaan.

Mielestäni teos on hyvää kamarimusiikkia. Teos jättää hyvän mielen kuulijalle. 

Muutokset:

79-80 sekvensaalinen kulku menee alle g1, e1:een, joten tahdin 79 kaksi viimeistä 16-osanuottia

oktaavia  korkeammalta  sekä  seuraavan  tahdin  neljä  16-osanuottia.  Vaikka  tätä  kohtaa  on

pitkään edeltänyt 16-osanuottikulkua sekvensaalisesti, ei punainen lanka häviä koska muutos

on kulun lopussa.

Kuva 32: Boccherinin kvinteton ensimmäisen osan muutoksia

Tahdissa 105 on e1. Korvaan sen soinnun toisella sävelellä g:llä.

Toisessa  osassa,  tahdissa  20-21.  Tahdissa  20  esiintyy  d1.  Parhaaksi  ratkaisuksi  näin

seuraavanlaisen muutoksen: d1 ja kaksi fis1:ä oktaavia korkeammalta. Mielestäni se rikkoo näin

vähiten melodiakulkua.
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Koska tahdeissa 46-52 esiintyy e1, päätin soittaa kulun e1 – g1 – h1 – e2 oktaavia korkeammalta. 

Kuva 33: Boccherinin kvinteton toisen osan muutoksia 

Erkki Melartin: Sonaatti huilulle ja harpulle op. 135 

Teos on Melartinin itsensä tekemä sovitus pianosonatiinista nro 2. Esittämäni versio on sovitus 

huilulle ja kitaralle.  Huilun ääniala ensimmäisessä osassa on d1:stä a3:han. Alttopanhuilun -

jolla soitin teoksen tutkinnossa – rekisteri on tosin g1-g4, joten ääniala ei  ihan riitä.

Ensimmäinen osa: Allegro molto

Tahdit 5-9 ovat nuottikirjoituksen mukaiset, lukuunottamatta viimeistä ääntä, jonka pitäisi olla

e. Soitan sen tilalla g:n, joka on soinnun terssi. 

Tahdit 13-16 soitan oktaavia korkeammalta, lukuunottamatta tahdin 16 viimeistä ääntä, joka on

koho seuraavalle tahdille.

Tahtien  44,  52,  162  ja  170  heleet  ovat  asteikkokulkuisia.  Näin  ollen  kohdat  kuulostavat

pirteämmiltä, veikeämmiltä. Ne ovat myös helpompia toteuttaa kuin nopeat terssihypyt. Käytän

siis glissandoa putkelta toiselle. En myöskään kielitä hyppyväliä.
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Tahdin  54  viimeinen  ääni,  joka  on  kohona  seuraavaan  tahtiin,  on  soitettu  oktaavia

korkeammalta, d2.

Toiseksi  viimeinen tahti  eli  183 on soitettu  glissandona,  siirtyminen putkelta  toiselle  ilman

kielitystä, kahden oktaavin verran. Toimii tässä tilanteessa hyvin, koska liu'utettava sävellaji on

G-duuri, panhuilun perussävellaji.

Kuva 34: Melartinin sonaatin ensimmäisen osan muutoksia
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Toinen osa: Andante

Tässä osassa ei ole tarvinnut tehtä monia muutoksia, sillä osassa käydään vain kaksi kertaa alle

g1:n.

Tahdissa  41,  viimeisen  iskun  soitan  oktaavia  korkeammalta.  Tämä  oli  ainoa  mahdollinen

ratkaisu. Valitettavasti se ei ole kovin hyvä, sillä melodian vastauksen, kaiun, olisi kuulunut

olla oktaavia matalammalta.

Kuva 35: Melartinin sonaatin toisen ja kolmannen osan muutoksia

Toinen  muutos  koskee  tahtien  16,  24,  59  trillejä.  Kirjoitettu  trilli  dis-e  on  panhuilulla

mahdoton,  joten  olen  tyytynyt  tekemään  tilalle  tavallista  leveämpää  vibratoa,  jotta  se

kuulostaisi mahdollisimman samalta.
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Osan kolmanneksi viimeisessä tahdissa (tahti 68) on e2:lta hyppy e1:lle ja takaisin e2:lle. Koska

alttopanhuilussa ei ole e1:stä, yksinkertaistin kohdan siten, että jään e2:lle.

Kolmas osa: Molto moderato

Ainoa muutos tässä osassa on tahdit 25-29, jossa soitan kaiken oktaavin korkeammalta. Muutos

ei  ole  huono,  sillä  se  sijoittuu  juuri  sävellajin  vaihdoskohtaan.  Tahdissa 30,  jossa  vaihdan

takaisin oikeaan äänialaan, on uusi fraasi, joten en riko melodiakulkua muuttamalla väärässä

paikassa äänialaa.

Kuva 36: Melartinin sonaatin neljännen osan muutoksia
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Neljäs osa: Allegretto

Tahdit 3-5 on soitettu oktaavia korkeammalta. Syynä tahdissa 4 esiintyvä e1.

Tahdit 30-34 oktaavia korkeammalta, sillä tahtissa 32 on nuotteja, jotka alittavat fis1:n. 

Tahdissa 68 soitan g1:n e1:n tilalle. g toimii, koska se on e-pohjaisen soinnun terssi. 

Tahdissa 70 soitan toisesta iskusta eteenpäin oktaavia korkeammalta yhden tahdin verran.

Tahdit  73,  75  ja  76  olen  sovittanut  panhuilulle  sopivammiksi.  Sovitus  kuulostaa  pirteältä,

iloiselta ja reippaalta. Muutokset kohdistuvat tahtien 16-osanuottitrioleihin. Tahdissa 76 soitin

g3:n tilalle g1:n, tuloksena oktaavihyppy toiseen suuntaan kuin alkuperäisesti.

W.A.Mozart: Huilukvartetto C-duuri KV.171 (258 B)

Tämä  teos  mielestäni  sopii  hyvin  panhuilulle.  Musiikillisesti  korkealuokkainen  C-

duurikvartetto  on  panhuilulle  vaativa,  muttei  ollenkaan  mahdoton.  Nuottikuvaa  ei  tarvitse

muuttaa kuin muutamassa kohdassa, ja nekin kohdat vain oktaavialan takia. 

Muutokset:

Tahdeissa 1, 3 ja 5 on kolmansilla iskuilla 16-osanuotilla trillit. Ensimmäinen olisi e-f, toinen

a-h ja kolmas ensimmäisen lailla e-f. Trilli e-f on hyvin vaikea, ellei mahdoton, joten, jotta

tekstuuri  olisi  loogista,  jätän  kaikki  kolme  trilliä  soittamatta.  Samoin  aina  kun  pääteema

esiintyy.
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Kaksi  vierekkäistä  nuottia  voi  nopeissa  kuluissa  sitoa  yhteen  siten,  että  liu'uttaa  huilua

kielittämättä  erikseen  jälkimmäistä  nuottia.  Teoksessa  olen  pyrkinyt muunmuassa  sitomaan

samassa  fraasissa  olevien  kuvioiden  ensimmäiset  nuotit  niiden  ollessa  nuottikuvassa

legatokaarella varustetut ja tempon ollessa nopea. Muut legatokaarella merkityt nuotit,  jotka

eivät  ole  mahdollisia  soittaa  nopeassakaan  tempossa  legatoksi,  soitan  mahdollisimman

tenutosti.

Tahdissa 142, viimeisellä iskulla, pikkunuotti on f1. Sen tilalle soitan a1:n, joka on sointuun

kuuluva nuotti; sopii tilalle hyvin. Samoin tahdissa 146, samalla iskulla sekvensaalisen kulun

myötä pikkunuotti on e1; tilalle laitan g1. Muutoksista tuli loogiset. Kulut ovat nyt identtiset.

Kuva 37: Mozartin C-duuri kvarteton muutoksia

6.3 Mitä tulee ottaa huomioon panhuilulle sävellettäessä

Jotta  sävellyksestä  tulisi  panhuilulle  sopiva ja,  jota  panhuilistin  olisi  mahdollista  soittaa  ja

tulkita teos säveltäjän haluamalla tavalla, tulisi säveltäjän ottaa huomioon etenkin tämän luvun

edellisessä alaluvuissa, 5.1.5 vertailutaulukko, jossa hankaliksi ja epäergonomisiksi merkittyjä

tehtäviä tulisi  vältää tai  ainakin käyttää säästeliäästi.  Alaluvussa 5.2.1 on kuvattu  mikä on

panhuilulle  mahdotonta.  Näitä  siis  ei  sille  pidä  kirjoittaa,  mikäli  toivoo  soittajan  pystyvän

toteuttamaan  teosmerkinnöissä  annetut  ohjeet.  Alaluvussa  5.2.2  on  kerrottu  mikä  on
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panhuilulle  erityisen  luontevaa.  Näitä  tulee  suosia  mikäli,  mielii  säveltää  panhuilulle

soittimellista musiikkia.

6.4 Mitä teknisergonomisia asioita tulee ottaa huomioon panhuilun pedagogiikassa 

Panhuilunsoiton voi aloittaa jo hyvin varhaisessa iässä, jopa kolmivuotiaana. Panhuilun koko ei

ole este aloittamiselle, koska panhuiluja voidaan rakentaa minkä kokoisina tahansa. Panhuiluun

puhaltaminen  ei  ole  myöskään  liian  raskasta  edes  hyvin  pienelle  vasta-alkajalle,  sillä

panhuiluun  käytettävä  ilmamäärä  ei  ole  kovin  suuri,  eikä  siitä  äänen  aikaansaamiseksi

tarvittava ilmanpaine ole haitallinen lapselle.  

6.4.1 Panhuilu Suomessa tavallisimpien musiikkipedagogisten metodien aloitussoittimena

Kodaly-metodissa  pyritään  opettamaan  aloittelevalle  lapselle  pentatonisen  asteikon  avulla

yleisesti musiikin hahmottamista (Teirilä 1989). Panhuiluja voi rakentaa vaikka viisipillisinä,

jolloin siinä suoraan soi pelkästään pentatoninen asteikko. Oktaavialan olisi suositeltavaa  olla

kaksiviivainen, jossa panhuilunsoitossa sekä ilmanvirtaus että ilmanpaine ilmeisesti  vastaavat,

poikkihuilun tapaan, normaalin hengityksenaikaisia painevirtaussuhteita (Teirilä 1998). 

Suzuki  metodin,  musiikin äidinkielenopetusmetodin (Teirilä1989) soittimeksi panhuilu sopii

samasta syystä kuin Kodaly-soittimeksikin. Lisäksi etuna on se, että korvakuulopainotteisessa

opiskelussa  ei  panhuilisti  joudu  hajoittamaan  huomiotaan  soittimen  teknisen

monimutkaisuuden  ja  musiikin  tarkkailun  kesken  samalla  tavoin  kuin  esimerkiksi

poikkihuilisti.

Koska  panhuilu  on  tullut  muunmuassa  Sveitsissä  suosituksi  soittimeksi  aikuisiällä

musiikkiharrastustaan aloittelevien keskuudessa, sen opettamiseen voitaisiin mainiosti soveltaa

myös Pace-metodia. Metodin luoja Robert Pace kehitti opetusmenetelmän kouluikäisten lasten

tiedostavan oppimisvaiheen tarpeisiin (Teirilä 1989). Menetelmä edellyttää kohderyhmältään
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tiedostavan analyyttistä  lähestymistapaa musiikkiin.  Silloin  alaikärajan asettaminen metodin

käytölle on perusteltua, sen sijaan yläikärajan ei.

Panhuilussa, kuten lähes kaikissa muissakin soittimissa, harjoittelun keston täytyy noudattaa

juuresta-puuhun periaatetta. Oppilaan aloittaessa jo varhaisessa iässä, tulee hänen harjoitella

aluksi vain muutama minuutti päivässä ja lisätä harjoitusaikaa kehityksen myötä. Tätä malttia

noudattaen  soitin  olisi  mitä  mainion  myös  suomalaisessa  musiikkioppilaitosjärjestelmässä

opetettavaksi.

Aloittelevalle  oppilaalle  tulee  teettää  harjoituksia,  joissa  ei  tapahdu  lainkaan  niskan,  pään,

huulien ja leuan rasitusta. Aluksi tulee siis välttää kallistusta vaativia nuotteja sekä nuottikuvan

ylös- ja alassuuntaista liikettä, jottei muun muassa niska pääse rasittumaan. Kuuliaiset oppilaat

eivät  helposti  valita  soittamisen  aiheuttamia  kipujaan  opettajalle  (Fry,  Ross  ja  Rutherford

1988). Siksi opettajan tulee ennakoida ja ennaltaehkäistä vauriot oman tietämyksensä varassa. 

 

6.4.2 Panhuiluohjelmistoa C-tutkintoa varten

C-kurssitutkintoa varten jouduin tekemään ohjelmistoluettelon, jonka piti olla suuntaa antava,

joten  alla  oleva  lista  ei  ole  täysin kattava.  Ohjelmiston  kokoamista  varten  kävin Helsingin

Konservatorion kirjaston kaikki oboe- ja poikkihuilumateriaalit läpi. Luettelo koostuukin oboe-

ja  poikkihuiluohjelmistosta.  Keräämäni  ohjelmisto  ei  varmasti  alita  yleistä  C-tutkinnon

vaatimustasoa,  mutta  joukossa  saattaa  olla  liian  vaikeita  teoksia  johtuen  subjektiivisesta

näkökulmastani.
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Konsertot:

huilu

Vivaldi: Concerto for flute in G-major op.10, no.4

Telemann: Concerto for flute in G-major

oboe

-Cimarosa: Konzert für Oboe und Streicher

-Vivaldi: Konzert a-moll (RV 461) für Oboe und Streicher 

-Vivaldi: Konzert a-moll (P.V 53) für Oboe und Streicher

-Vivaldi: Concerto per due oboi do-major

-Marcello: Concerto in c-minor (or d-minor) for oboe

-Albinoni: Konzert no. 3 B-dur für Oboe und Streicher

-Albinoni: Konzert d-moll Op. 9 Nr.2 für Oboe und Streicher 

-Händel: Concerto Grosso g-moll , B-Dur

-Händel: Concertos No. 1-3

-Samartini: Concerto Es-dur

Sonaatit:

huilu

-J. S. Bach: Sonaatit: Es-duuri, pieni g-molli

oboe

-Telemann: Sonaatit: a-molli, f-molli, “pieni ja suuri” g-molli, e-molli

-Händel: Sonaatit: c-molli, g-molli

-G. Schreck: Sonate for oboe and piano
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pienoiskappaleet:

huilu

-F. C. Neubaur: Trio C-dur für Flöte, Violine und Viola op.3 No.3

-C. Cannabich: Quartett G-dur für Flöte, Violine, Viola und Violoncello

-C. Stamitz: Quartett C-dur für Altblockflöte, 2 Violinen und Violocello

-J. Haydn: Sechs Trios für Flöte, Violine und Cello op.100 No. 1-6

-Telemann: 12 Fantasiaa soolohuilulle (2,6,8)

oboe

-J. Haydn: Trois duos pour deux hautbois

-Krommer: Quartett für Oboe, Violine, Viola und Violoncello

-T. Teirilä: 2 tuholaista soolo-oboelle: kaalimato, mäntypistiäinen (1992)

-C. Stamitz: Quartett für Oboe, Violine, Viola und Violoncello

-Nielssen: Romanssi ja humoreski

-Britten: 6 metamorfoosia (Pan , Niobe)

-Reger: Romanze

-Rak, Stepan: Ctyri kusy pro hoboj (+ klarinet ad lib.) a kytaru

-T. Lalliet: Fantaisie sur une melodie de Martini puor hautbois et piano

-Händel: Arie aus "Almira": Liebliche Wälder

-E. Grieg: Four pieces for oboe and piano

-John Field: Nocturne for oboe and piano

-Pylkkänen: Romanssi

-Bozza: Trois pieces pour hautbois et flute

-R. Schumann: Drei Romanzes op. 94

-Dandrieu: Les fifres

-F. Couperin: Le bavolet flottant

-Rameau: Les tendres plaintes

-Teresa Borràs: Estudis per oboè solo



79

-B.G.Gjerström: 3 moods for oboe solo

-H.Wessmann: Lombardinen rytmi, menuetti, marssi oboelle ja pianolle

Etydejä:

-Brod: Etydit ja sonaatit: kirjat 1 ja 2

-Kayser: 36 etüden (violine)

-Sellner: Progressive Etudes 2

6.5 Panhuilun rajoitukset taidemusiikkisoittimena

Ennakkoluulo  panhuilun  rajoittuneisuudesta  taidemusiikkisoittimena  paljastui  lähinnä

inhimilliseksi muutosvastaisuudeksi tutkintopalautteiden valossa. C-resitaalin arviointi oli vielä

vierauden aiheuttaman torjunnan sävyttämää, tietysti  ansaitun kritiikin  lisäksi.  B-resitaalissa

olivat sekä soittaja että kuulijat oppineet uutta. Paitsi että solisti oli  klassistunut ja sitä myötä

oppinut käyttämään toisesta tyylilajista oppimiaan keinovaroja säästeliäämmin, olivat kuulijat

jo  tottuneet  ajatukseen,  että  panhuilulla  voi  soittaa  heidän  omien  soitintensa  perinteistä

ohjelmistoa  siinä  missä  jollain  muullakin  kyseisille  teoksille  epäautenttisella  soittimella.

Myönteistä  asennetta  varmaan tuki  myös se,  että  lautakunta  –  omien  sanojensa  mukaan  –

havaitsi edistystä tapahtuneen C-tutkinnon ja B-tutkintoresitaalin välillä.
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7. Pohdintaa

7.1 Omien menetelmien ja tutkimusasetelman arviointia

Tämän  työn  menetelmien  valinnan  perustana  oli  sama  ratkaisu,  mikä  saa  uuteen  kirjaan

tutustuvan lukijan ensin vilkaisemaan sisällysluetteloa. Kun aihe on vieras, jopa osa ennestään

tuntematonta alakulttuuria, sen johonkin osaan syvällinen perehtyminen on mahdotonta ilman

yleiskuvan hahmottamista.  Kokonaiskuvaa ei synny mistään objektista, jos sitä tarkastellaan

vain  yhdestä  suunnasta.  Tarkastelupaikkaa  tai  kulmaa  on  siksi  vaihdettava.  Tutkimuksen

kyseessä ollen tämä edellyttää myös menetelmien vaihtamista välillä. Yleiskuva ei myöskään

parane  siitä,  että  välillä  otetaan  käyttöön  kaukoputki,  välillä  mikroskooppi.  Kummassakin

tapauksessa  päädytään kuvaan,  joka  vääristyy erilaisista  fokusoinneista  kuin  oma peilikuva

huvipuiston naurutalon peileistä katseltaessa. 

Panhuilusta  yleiskuvan  saamiseksi,  ja  tarjoamiseksi  muille,  oli  mielestäni

tarkoituksenmukaisinta  siis  pitäytyä samalla  tarkasteluetäisyydellä  ja  samassa  mittakaavassa

koko tutkimuksen ajan. Menetelmien toistettavuuden vaatimuksen täyttymisen kannalta (Teirilä

& Jyväsjärvi 2002) katsoin viisaimmaksi tyytyä toistaiseksi tarkastelemaan vain niitä ilmiöitä,

jotka ovat paljaalla silmällä havaittavissa.   
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Hengitysfunktioiden erilaisuudesta ja yhdenmukaisuudesta muiden puhallinten soiton kanssa

pystyttiin  pelkästään  hengitysmittavöiden  avulla  tarkastellen  saamaan  vain  epäsuoriin

havaintoihin  perustuvaa  tietoa,  etenkin  mitä  tulee  aikaisemmissa  tutkimuksissa

puhallinsoittoon  liittyvän  paradoksisen  hengityslihastyöskentelyn  suhteen  (Berger  1968;

Gärtner 1981; Hynninen ja Teirilä 1991).

Todennäköisyys  käsi-  ja  ranneongelmien  syntyyn  on  suuri  pelkästään  oppikirjojen  avulla

itseopiskellen tai puolitaitoisen opettajan ohjauksessa ollen. Tuki- ja liikuntaelimistöongelmien

kirjo muusikoiden työperäisinä sairauksina on melkoinen (Kallio ja  muut 2003; Schuele 2004).

Nuori  ihminen  kestää  kipeytymättä  melkoista  epäergonomista toistoa.  Valittamiskynnys on

usein sittenkin, kun kipua alkaa tuntua, liian korkea (Fry 1988), jotta tilanne voitaisiin korjata

ennen pysyvien vaurioiden syntymistä. Tavallisimpia altistusalueita muusikoilla yleensä ovat

yläselkä  ja  ranteet  (Koskinen  2003;  Teirilä  ja  Salorinne  1990).  Niskan  nopeat  edestakaiset

toistoliikkeet hankalissa asennoissa ovat tyypillisiä työperäisten niskaongelmien syitä (Merisalo

1980).  

Kuulon  huolto  on  aina  muusikon  työterveyskysymyksistä  ehkä  eniten  muusikkoa  itseään

askarruttava, joskin usein ehkä hiukan liioitellustikin (Koskinen 2003). Tässä tutkimuksessa

panhuilistin  kuulon  ongelmiin  ei  perehdytty  lainkaan.  Jatkotutkimuksissa  kartoitus  tältäkin

alueelta lienee paikallaan.

7.2 Tulosten yleistettävyydestä ja luotettavuudesta 

 

Panhuilisteja ei  tässä maassa ole montaa. Muutaman harrastelijan lisäksi  Suomessa on vain

yksi  ammattiopiskelija.  Mahdollisia  koehenkilöitä  on  käytännössä  ollut  vain  yksi.  Kun

koehenkilöitä  ei  ole  ollut  useampia,  vähentää se  varmasti  tulosten  yleistettävyyttä,  olivatpa

sitten menetelmät tulosten hankkimiseksi olleet kuinka luotettavia tahansa.

Viiden  tuloskokonaisuuden  kohdalla  luotettavuusriskejä  ei  kuitenkaan  ole  suuremmin.

Yleistyksiä  ja  yleisiä  johtopäätöksiä  tehtäessä  on  kuitenkin  otettava  huomioon  yksilöiden
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väliset rakenne-erot. Ihmisten ihon erilainen herkkyys saattaa altistaa eri tasoisesti eri soittajat

esimerkiksi  huulihiertymille.  Niitä kuvataan myös poikkihuilisteilla,  mutta vain muutamilla.

Viulisteilla taas vastaavasti syntyvä kaulahiertymä on pikemminkin sääntö kuin poikkeus (Dahl

1978). Yhden panhuilistin huulihiertymää ei siis voida yleistää vaivaksi, joka todennäköisesti

tulee kiusaamaan muitakin saman soittimen soittajia. 

C-tutkintovaatimukset, samoin kuin säveltäjille annettava tarkka ohjeistus, on syytä tehdä vasta

kun  on  kokemusta  suuremman  panhuilistijoukon  mahdollisuuksista  suoriutua  erilaisista

tehtävistä. Liian äkkiväärä suhtautuminen siihen, mistä missäkin opintojen vaiheessa on pakko

suoriutua,  voi  johtaa  instrumentin  mahdollisuuksien  tyssäämiseen  harrastussoittimena  heti

alkuunsa.

7.3  Miten  tuloksia  voitaisiin  soveltaa  opetusta,  kuntoutusta  ja  työterveyshuoltoa

kehitettäessä

Hyvän pedagogin tulisi ottaa käyttöönsä kaikki mahdollinen saatavilla oleva, verifioitu tieto

opettamastaan  aineesta,  voidakseen  ennaltaehkäistä  oppilaitaan  soiton  kautta  uhkaavia

terveysriskejä.  Saman  tiedon  tulisi  myös  kannustaa  jo  vaurioituneita  soittajia  hoitavan

terveydenhuoltohenkilöstön  uskaltamaan  poiketa  rutiininomaisista  kuntoutusmalleista

huomioiden muusikoiden omalaatuisen toimenkuvan. Perinteiset hoitomuodot - ensin lepoa, ja

sitten jatkamaan entiseen tapaan työssään vauriolle  altistumista  (Viikari-Juntura  2003) -  ei,

varsinkaan muusikkojen kohdalla  tuota  edes  välttävää väliaikaista  kuntoutumistulosta.  Uusi

toimintamalli  toipumisen  jälkeiseksi  ajaksi  tulisi  suunnitella,  paitsi  itsensä  soittajan,  myös

oppilaiden kyseessä ollen, heidän opettajiensa kanssa.

Opettajalle välttämätöntä tietoa ovat tietenkin soittimen variaatiomahdollisuuksien tuntemus ja

toisaalta  opetuksen  kannalta  välttämätön  fysiologinen  asiantuntemus.  Panhuilistin  opettajan

tulee  esimerkiksi  soittimen  aiheuttamien  riskien  vähentamiseksi  tuntea  huulihiertymän  ja

niskavaurioiden syntymekanismeja. 
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Panhuilujen pinnat ovat erilaisia. Jotkut ovat lakattuja, toiset  pelkästään hiottuja. Itse pidän

parhaana  hienolla  santapaperilla  hiottua,  lakkaamatonta  panhuilua.  Siinä  on  paras  tuntuma

soitettaessa ja se on kokemukseni mukaan ihoystävällisin vaihtoehto. Toisaalta lakkaamaton

pinta  aiheuttaa  enemmän  kitkaa,  eli  sen  pitäisi  olla  mekaanisesti  haitallisempi.  Lakassa

puolestaan voi olla allergisoivia tekijöitä yksilöllisesti, joten tämä tulos on tyypillisesti yhden

tapauksen kokemus, joka ei välttämättä ole paras mahdollinen kaikille muille. Se on kuitenkin

syytä muistaa mahdollisine syineen, mikäli vastaavaan ongelmaan opettaessaan törmää.

Hiertymiä voi ehkäistä joko laittamalla hiukan vaseliinia hiertävään kohtaan ennen soittoa tai,

milloin soittaja on mies, jättää parta kasvamaan hiertymäalttiille ihoalueelle, ainakin sängen

verran. 

Niskaongelmien  syntymekanismin  tuntemuksessa  on  oleellista  osata  kontrolloida,  milloin

tehtävä  on  oppilaalle  syystä  tai  toisesta  niin  vaikea,  ettei  hän  pysty  siitä  ilman  yleistä

lihasjännitystä  suoriutumaan.  Parasta  ennaltaehkäisyä  on  huolehtia  annettujen  tehtävien

vaikeustason  sopivuudesta  kyseiselle  oppilaalle.  Jos  niska  kuitenkin  jo  vaivaa  ja  oppilas

valittaa  vaikeutta  suoriutua  tehtävistään,  oikea  lääke  on  lähettää  oppilas

terveydenhuoltohenkilöstön  kontrolliin,  ei  käskeä  harjoittelemaan  enemmän  ja  soittamaan

paremmin. 
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8. Päätelmät

8.1 Panhuilunsoiton ilmeisin  työterveysriski

Ihon  hankausvauriot  lienevät  jollain  todennäköisyydellä  panhuilistien  työterveysriski,  siinä

missä huilistienkin. Ongelma ei kuitenkaan ole salakavala ja peloittava, koska sen voi helposti

maallikkokin havaita ja joko hoitaa itse tai tarvittaessa hakeutua hoitoon. 

Niskan alueen vauriot, joille panhuilun soittotapa ainakin virtuoosisissa tehtävissä soittajansa

altistaa, on usein salakavala. Työhönsä keskittynyt soittaja ei ensin pientä kipua huomaa, tai ei

työinnossaan siitä välitä. Kun kipu kuitenkin viimein pakottaa rajoittamaan soittamista, saattaa

vaurio olla edennyt jo niskan ja kaulan rakenteissa niin hankalaksi ja monimuotoiseksi, että

täydellinen  korjaantuminen  voi  olla  hyvinkin  vaikeaa  tai  ainakin  aikaa  vievää.  Moisilta

harjoittelu-  ja  työskentelykatkoilta  välttyäkseen  soittajan  on  syytä  olla  vähättelemättä

tuntemuksiaan, oppilaan kuunnella itseään ja opettajan oppilastaan.  

8.2 Tutkimuksen kuluessa heränneitä kysymyksiä 

Tärinävaurioaltistumisia  tutkitaan ja  jo  tunnetaankin sellaisten ammattikuntien  keskuudessa,

joissa meluisat  ja  tärisevät työkoneet ovat  käytössä.  Näiden ammattikuntien käyttöön on jo
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laadittu erilaisia työnteon aikanormeja ja muita haittoja rajoittavia ohjeita ja säädöksiä. Olisiko

vastaava tarpeen myös panhuilisteja varten ja erityisesti panhuilunsoittoa aloittavien oppilaitten

ja heidän opettajiensa tarpeisiin.

Nyt on saatu vastauksia yhden henkilön osalta siihen, mitä tutkimuksen tarkoituksessa kysyttiin

panhuilunsoittoon liittyvistä fysiologisista tekijöistä. Seuraavassa vaiheessa olisi tarpeen, kun

rasitustekijät nyt on kartoitettu, altistaa useampia tutkittavia vastaaville tekijöille ja selvittää

miten  heidän  elimistönsä  ärsykkeisiin  vastaa.  Silloin  voidaan  kenties  tarkastella  myös

tilastollisesti  hyvinkin  eri  tavoin  rakentuneiden  ihmisten  alttiutta  erilaisiin  panhuilunsoiton

mahdollisesti aiheuttamiin työterveysongelmiin.

8.3 Visioita panhuilun tulevaisuudesta Suomen musiikkielämässä

Panhuilunsoiton  opetusta  ei  vielä  maassamme  ole  musiikkioppilaitoksissa.  Olisi

mielenkiintoista  selvittää,  kuinka  paljon  olisi  kiinnostusta  opiskeluun,  jos  siihen  olisi

mahdollisuuksia.

Ollakseen mielekästä, panhuilunsoittoa pitäisi voida harjoittaa ainakin osittain sille alunperin

kirjoitetulla ohjelmistolla. Kun säveltäjät saavat – toivottavasti jo tämän työn seurauksena –

oikeaa tietoa panhuilusta,  heillä  pitäisi  olla  mahdollisuus  säveltää  panhuilulle  soittimellista

musiikkia niin varttuneempien kuin vasta-alkavienkin soittajien käyttöön. Panhuilulla on siten

mahdollista  “puhtaalta  pöydältä”  aloittaa  ergonomisemman  opetuksen  ja  esiintymisen

muusikkotraditio.     
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