Mitä kuuluu suomalaiselle
huilismille, Petri Alanko?
Suomalaisen huilunsoiton tila on ollut maamme huilupiireissä keskustelunaihe, josta on viime
vuosina kohistu paljon.
Aihe on noussut esiin, kun
ulkomaiset huilistit voittavat orkesterien koesoitoissa, eikä suomalaisilla ole ollut menestystä
kansainvälisissä huilukilpaluissa. Tapasin
huilisti Petri Alangon
Sibelius-Akatemian uunituoreella N-talolla jututtaakseni
häntä tämän ilmiön syistä.
Haastattelu osui myös ajankohtaiseen saumaan marraskuista Gluck -huilukilpailua
ajatellen, joissa Alanko toimii
lautakunnan puheenjohtajana
ja pääsee arvioimaan
Suomen nuorten huilistien
parhaimmistoa.

jos nuori haluaa musiikkialalle,
sillä paljon helpommalla pääsee,
kun lähtee muille aloille.
Huilun alkeisopetuksen tila
Suomessa on Alangon mielestä
hyvä. Hän vertasi sitä omiin
aloittamisvuosiinsa, jolloin Pohjois-Karjalassa oli
vain yksi ammattilaishuilisti, joka toimi armeijan soittokunnassa. Nykyään musiikkiopistoverkosto on levittäytynyt joka puolelle ja koulutettuja
opettajia on lähes kaikkialla.
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1990-luvulla ammattikorkeakoulujen musiikkialan opiskelupaikkoja
perustettiin liikaa ja nyt korjausliike
niitä vähennettäessä on oikeaan suuntaan, Alanko sanoo. On hyväkin että
ammattiopiskelua keskitetään, jotta
pystytään järjestämään koulutukselle
kunnon puitteet. Lisäksi vahvoja konservatorioita tarvitaan edelleen musiikkiopistotason ja ammattiopintojen
välimaastoon.

K

ysyn Alangolta hänen mielipidettään nuorten suomalaishuilistien tasosta, ja hän
kertoo tason olevan aikalailla sama
mikä se on aina ollutkin. Mitään notkahdusta ei kehityksessä ole ollut,
muttei varsinaista eteenpäinmenoakaan. Alangon mielestä jokin on pielessä, kun aika suosii jonninjoutavaa
hömppää ja tosi-TV:tä. Tämä heijastuu kiinnostuksen puutteena klassista musiikkia kohtaan, eikä pääsykokeisiin päädy kuin murto-osa harrastajista. Ei viitsitä satsata pitkäjänteiseen työntekoon.
Alanko lisää, ettei muusikon ammatti näyttäydy houkuttelevana tänä
päivänä. Hänen nuoruudessaan asia
tuntui päinvastaiselta; muusikoksi tullessa pääsi “hyviin hommiin” ja palkka oli hyvä. Nykyään työtä ei edes aina
saa. Pitää olla hirmuinen palo soittaa,

Petri Alanko: “Muusikon
ammatti ei näyttäydy
houkuttelevana tänä
päivänä.”
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Alangon mukaan orkesteripaikko- ajatus musiikilla kilpaisuomalaishuilistit
ja on viime vuosina mennyt ulkomaa- lemisella on hiukan kieroutunut. Kil- voivat yleisesti olla ylpeitä siitä, että
laisille huilisteille paristakin syystä: ul- pailuihin täytyy suhtautua prosessina, täällä osataan soittaa hyvin tyylitietoikomaalaisia hakijoita ja myös
sesti erityylistä musiikkia ja motyöttömyyttä maailmalla on endernikin musiikki on suomalaitistä enemmän, eikä Suomi ole
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tenkin yhtä lailla kaikkia puettei maailmalla yleensä tiedetä
haltimia, ei pelkästään huilua.
suomalaisista huilisteista mitään.
Aikoinaan Suomi oli liian nurkSuomalaishuilisteja on maailkakuntainen ja sisäänpäin lämmalla töissä hyvin vähän, eikä
piävä. Esimerkiksi Alanko ansuomalaisia kiertäviä solistejataa viimekeväiset RSO:n koekaan ole.
Kysyessäni Alangon työryhmänsoitot, joihin hakemuksia tuli
sä kanssa suunnittelemasta puu120. Näistä jopa 110 tuli ulkopuhallinakatemiasta hän kertoo,
mailta. Koesoitossa ensimmäiettä tarkoitus olisi jossain muoseksi ja toiseksi tulleilla oli jo
dossa saada ympäri Suomea
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Kyse olisi samalla myös henpailuissa pitää pystyä soittagennostatuksesta, jotta lahjakmaan pitkä ja soittoteknisesti
kaat nuoret jatkaisivat soittavaativa ohjelma suvereenisti ja
ilmeikkäästi. Äänelliset ominaisuudet johon kuuluvat pitkä valmistautumi- mista ja päätyisivät ehkä ammattiopinja musiikillinen ilmaisuvoima koros- nen, oman musiikillisen ilmaisun et- tojen pariin. Alanko painottaa, että
tuvat. Huilisti, joka pystyy sanomaan sintä ja lopulta esiintyminen ja siihen kyse olisi mestarikurssityyppisestä
liittyvä sosiaalinen ta- opetuksesta ja etenkin yhteissoitosta.
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Soitonopiskelun
dennäköisesti myös
koesoitoissa. Tämän voi helposti pää- päätyö, itsenäinen soittoharjoittelu ei
tellä kun silmäilee isoimpien kilpai- ole sinänsä muuttunut miksikään
lujen palkinnonsaajien vuosikertalis- Alangon omista opiskeluajoista. Opiskelu on edelleen mestari-kisälli-luontaa.
Vaikka kilpailut toimivatkin erin- teista, mutta muu oheiskoulutus on
omaisena valmistautumisena koesoit- hänen mielestään nykyään organisoitoihin, Alanko ei halua erityisesti suo- dumpaa. Aikoinaan orkesterisoitto16 • HUILISTI 4/2014

