KESKIVIIKKONA 17.2.2010

KESKISUOMALAINEN | 27

KULTTUURI
Esimies:
Sari Toivakka (014) 622 260
uutispäivystys: 622 260
sähköposti:
kulttuuri@keskisuomalainen.ﬁ
etunimi.sukunimi@
keskisuomalainen.ﬁ
faksi: 622 405
osoite:
Kulttuuri, PL 159, 40101 Jyväskylä.

h

Suomi oli kehitysmaa. Koulu ja kirjasto pelastivat
suomalaiset. Ritva Hokka-Ahti Kirjasto-lehdessä 1/2010.

JYVÄSKYLÄ

NÄYTTELYT

Ruotsalaisrumpali yskäisi –
kylkiluita katkesi, kiertue peruttiin

JUO TEETÄ PASI
KARJULAN KANSSA

Ruotsalainen post-hardcore
-yhtye Adept ei esiinny Lutakossa ensi perjantaina. Bändin
rumpali Gabriel Hellmark on
sairastunut keuhkokuumeeseen, jonka aiheuttama poikkeuksellisen raju yskä mursi
häneltä kylkiluita. Yhtye ei ole
soittokuntoinen ja bändi joutui
perumaan tulevan Suomen
kiertueensa.

Adept saapuu toukokuussa
korvaaville keikoille Helsinkiin ja Vaasaan, muttei
Jyväskylään. Jyväskylän keikalle ostetut liput voi palauttaa
ennakkomyyntipisteisiin.
Konserttijärjestäjä pyrkii
löytämään myös Tampereelle
ja Jyväskylään korvaavat keikkapäivät. Niistä järjestäjä lupaa
tiedottaa myöhemmin.

KIRJASTON VARATUIMMAT
JOHN SIMON: KONEEN RUHTINAS
(95 varausta)
LIZA MARKLUND: POSTIKORTTIMURHAT
(49 varausta)

Kuvanveistäjä Pasi Karjula, vannoutunut
teen ystävä, esittelee kuppi kädessään
näyttelynsä ensi perjantaina Jyväskylän
taidemuseon Holvissa. Karjulan käsialaa
on myös vastikään vihityn Kuokkalan
kirkon alttariteos Jeesus sanoo: Minä
olen elämän leipä. Teehetki klo 16.30,
Kauppakatu 23, vapaa pääsy.

MARKKU ROPPONEN: KUHALA JA KEVÄÄN ENSI RUUMIS
(46 varausta)
ELINA TIILIKKA: PUNAINEN MEKKO
(45 varausta)
ANTTI HYRY: UUNI
(37 varausta)
Lähde: Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto. Varaustilanne 16. helmikuuta.

ARKISTOKUVA: HANNA MARJANEN

Kantele
elää ja
elpyy

Taava Hakala haastatellaan maaliskuussa Jyväskylän kaupunginteatterin johtajahaussa. Hän tulkitsi pienellä näyttämöllä
Yksinäinen nainen -monologin vuonna 2006.

Teatterijohtajahaku
käynnistyi jo
ennen alkuvihellystä

Keskisuomalaisen kanteleen tunnusmerkki lyyrakoriste ja höystötyylin soittoa.

RISTO AALTO

Dahlblomit
tunnistavat
musiikin
virtailuissa
merkkejä
kanteleen
suosion
noususta.

JYVÄSKYLÄ
Tero Karjalainen
Jukka Naaranlahti

JYVÄSKYLÄ
Helvi Kangas

S

ata vuotta sitten
kantele oli muotisoitin. Maatalousoppilaitoksissa
oltiin ajan hermolla
ja monissa kanteleenrakennus oli
oppiaineena vielä 1920-luvulla. Vastikään Vuoden kantele
2009 -tunnustuksen saanut,
vapaaehtoistyönään Suomen
kantelemuseosta vastaava
Kari Dahlblom osaa kertoa
soittimista paljon.
Työn alla on kirja Keskisuomen kantele. Kupeelleen se on
jo saanut tallenteen Väinämö,
jolla Kari soittaa vaimonsa
Tuula Dahlblomin kanssa
monenlaisia kanteleita, alkuperäisillä soittotavoilla. Äänityksiä on tehty Dahlblomeilla
Äänekosken Väinämönkadulla
ja Palokan Pelimannitalolla,
jossa Kantelemuseon kokoelma sijaitsee.
Eläkkeelle jäätyään Kari on
saattanut omistautua soitintutkimukseen.
Tietotekniikka ja nykyajan
näppärät laitteet ovat oiva apu.
– Tämä ei ole hiljainen museo, Kari vakuuttaa ja näyttää
viikoittaisessa harjoituskäytössä olevia soittimia. Hän esittelee höystötyyliä Saarijärven
kanteleella, jolla sitä aikanaan
käytettiin.
Yli 30-vuotinen soittokumppanuus kuuluu, kun Kari ja

ja Kari Dahlblom antavat museon kanteleille tilaisuuden soida taas. Karin käsissä on Jalo Saarisen rakentama
Jalokannel, Tuula säestää aiemmin Saarijärven kanteleeksi kutsutulla Keski-Suomen kanteleella.
ILOA SOITOSTA Tuula
Tuula heläyttävät ilmoille
Häkkisen valssin.

Kanteleita on
Dahlblomit innostuvat arvioimaan kanteleiden määrää
Keski-Suomessa.
– Jalo Saarinen rakensi Petäjävedellä yli 1 000 kanteletta.
Väinämöstä eli Sittemmin Väinön soittimesta niitä myytiin
ympäri maata, Tuula aloittaa.
– Täsmällistä määrää ei voi
tietää, Kari toteaa. Kymmenien
kanteleiden tekijöitä sekä
itselle soittimen rakentaneita
oli runsaasti. Suosion laskiessa
aittojen ja vinttien kätköihin
hylättiin paljon soittimia. Varmasti voidaan puhua yli 2000
kanteleesta. Soittokäytössä
niistä ei ole enää moniakaan.
Kari Dahlblom rohkaisee

kanteleiden löytäjiä kääntymään Kantelemuseon puoleen
ennen korjaustoimia.
– Tutkijalle kaikkein arvokkain on soitin, jota ei vielä ole
alettu kunnostaa. Sellainen voi
kertoa paljon menneisyydestä.
Esimerkkejä kanteleista –
soittokuntoisista ja jo hauraista
historiallisista soittimista – on
Pelimannitalon huolella jäsennellyssä kokoelmassa kohta
sata. Yhdestä puusta koverretut harvinaisuudet huokuvat
kiehtovaa historiaa. Yksi on
löytynyt aivan Pelimannitalon
kulmilta. Samanlaisia tuhatvuotisen perinteen mukaisia
soittimia käytetään yhä Novgorodin seutuvilla.
Tutkimustensa tuloksena
Kari Dahlblom haluaa kutsua
maakunnan pyöreäperäistä

hilainen.
2 Kesiä hinaajan kansimiehenä, Ilmavoimissa vuoteen
2004, kanteleensoitonopettajana, nyt soitintutkija
ja jatko-opiskelija.
2 Harrastuksina kanteleet,
venäläinen kansansoitin-

Nyt soitat!
Kari ja Tuula Dahlblomin
yhteissoitto alkoi seurustelun
vaiheissa 1970-luvulla. Silloin
kanteleensoittoa oli mahdollista opiskella vain osaavampia
kuunnellen ja itse opetellen.
Kari oli tehnyt niin. Osan
vaikutteista hän ammensi
radiokanavilta itärajan takaa.
Tuulan viulu soi Karin kante-

leen rinnalla Kaustisen kesässä
jo vuonna 1976.
Kanteleeseen Kari opasti
Tuulaa samoihin aikoihin.
– Hän laittoi 36-kielisen
kanteleen eteeni pöydälle ja
sanoi: ”Nyt soitat!” Kielet
vilistivät aluksi silmissä, mutta
vähitellen opin.
Tuula sai Karilta 50-vuotislahjaksi koneistokanteleen,
aidon Paul Salmisen. Niitä
maailmassa on vain sata. Yhtä
paljon kuin juhlavaa soitintaan
Tuula arvostaa viisikielistä
kanteletta. Sille hän on säveltänyt Tuulen laulun, joka päätyi
myös levylle.
 Väinämö-levyn virallinen
julkistus tapahtuu Kantelemuseon
1-vuotiskonsertin lomassa perjantaina 26.2. klo 18.

Tuula Dahlblom (o.s. Louhisalo) : Musiikin asialla

Kari Dahlblom : Innostuva tutkija
2 Syntynyt: Äänekoskella
18.3.1955
2 Isä soitti mandoliinia ja
viulua, äitikin kannusti musiikkiin, pianotunteja Annikka Wahrmannilla Esikuvia
Martti Pokela, Arvi Pokela,
Vihtori Honkonen, Lauri Ka-

ja lyyrakoristeista lautakanteletyyppiä Keski-Suomen
kanteleeksi. Tunnusmerkkinä
on lisäksi kielten asettelu ja
erityiset bassokielet. Museon
vanhin Keski-Suomen kantele
on peräisin aivan kivenheiton päästä. Emil Paanasen
rakentaman kanteleen on lahjoittanut palokkalainen Anna
Mäkinen.

musiikki, akvaariot ja ruutanalampien bongaus.
2 Viihtyy: Museoissa, joissa
on soittimia.
2 Tykkää: Bratwurstista ja
oluesta.
2 Toivoo: Kopioita museokanteleista.

2 Syntynyt: Jyväskylässä
23.3.1957
2 Isä laulumiehiä, äiti vei
konsertteihin, kaverin kannoilla konservatorioon
8-vuotiaana, viulusta 2 A.
Karin kanssa lapset Timo ja
Tuomo.

2 Kimmo Lehtonen perehdytti musiikin parantavaan
voimaan ansiotyö päivähoidossa ja soitonopettajana,
vapaaehtoistyötä Suomen
kantelemusossa, Jyväskylän
kesässä ja Keitelejazzeilla.
2 Harrastuksia: Soittaminen,

laulaminen ja konserteissa
käyminen, kuvataiteet, matkustelu Karin kanssa.
2 Viihtyy: Mökillä, kotona,
metsässä
2 Toivoo: aikaa läheisten
kanssa, mielenkiintoisia
työtehtäviä.

Haku Reino Braggen seuraajaksi Jyväskylän kaupunginteatterin johtajan paikalle on jo käynnistynyt, vaikka paikkaa ei ole
vielä virallisesti julistettu haettavaksi.
Keskisuomalaisen tietojen
mukaan haastatteluun on kutsuttu jo useita potentiaalisia teatterijohtajaehdokkaita. Yksi heistä on freelancer-ohjaaja
Taava Hakala, joka haastatellaan maaliskuussa.
– Tottakai olen kiinnostunut
tehtävästä. Se on kiinnostava
ja haastava paikka. Ei semmoisesta voi olla kiinnostumatta, Jyväskylässä asuva Taava Hakala
sanoi.
Ohjaaja, käsikirjoittaja, dramaturgi ja näyttelijä Hakala on
keikkaileva freelancer. Hän on
työskennellyt viime aikoina Rovaniemen ja Kemin kaupunginteattereissa. Hakala tavoitettiin
Kemistä puhelimitse tiistai-iltana.
Eikä haaste pelota?
– Tervetuloa keikkailevan
freelancerin maailmaan. Ajokilometrit ainakin vähenisivät,
Hakala sanoo.
Jyväskylän kaupunginteatterissa Hakala vieraili vuonna 2006 näyttelijänä Yksinäinen nainen -monologissa sekä
The Danny Crowe Show’n ohjaajana.

Uusi teatterinjohtaja valitaan
viimeistään kulttuurilautakunnan 18. toukokuuta järjestettävässä kokouksessa.
– Kiinnostusta tehtävää kohtaan on ollut, muotoilee työryhmään kuuluva apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö.
– Aluksi meidän täytyy selvittää, minkälaisia ominaisuuksia
tulevalta johtajalta vaaditaan.
Virka pitää julistaa haettavaksi, ennen kuin sitä voidaan hakea. Niinpä emme voi antaa tässä vaiheessa nimiä, Lepistö sanoo.
Kulttuurilautakunta teki kokouksessaan eilen illalla ”hakutyöryhmästä” ”hakutoimikunnan”, jolloin toimikunnan jäsenillä on oikeus saada korvaus
valmistelutyön aiheuttamasta
ansionmenetyksestä.
Toimikunnan tehtävänä on
hakea kaupunginteatterille uusi johtaja mahdollisimman nopeasti.
Siihen kuuluvat Jyväskylän
edustajat kaupunginteatterin
näyttelijäyhdistyksestä ja Jyväskylän teatterintekijät ry:stä sekä
vastuualuejohtaja Ari Karimäki sekä kulttuurilautakunnan jäsenten muodostama poliittinen
värisuora eli Jukka Ammondt
(vihr.), Pauliina Holm (kok.),
Jukka Hämäläinen (sd.), Aki
Miettinen (kesk.) sekä Arto
Lepistö.
Työryhmän sihteerinä toimii
kaupunginteatterin talouspäällikkö Elisa Saarnikoivu.

Aale Bergius nukahti
uunin lämmössä
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON MUSEO

SEMINARIUM 6/7
Pirjo Vuorinen

Musiikki oli Jyväskylän seminaarin suosituimpia oppiaineita. Soitonopetuksesta huolehti
Vuosina 1915–35 Aale Bergius.
Bergius oli opiskellut musiikkia
ja erityisesti laulua sekä Suomessa että Saksan Dresdenissä. Opiskelijoiden kertomuksissa Bergius kuvataan lempeäksi,
mutta tiukaksi soitonopettajaksi, jolla oli oma työhuone, ”soittokoppi” Seminarium-rakennuksen toisessa kerroksessa.
Huone oli pieni ja sitä hallitsivat harmoni ja korkea pönttöuuni. Tarinan mukaan miesoppilaat kokeilivat toisinaan opettajansa sietokykyä lämmittämällä
uunin niin lämpöiseksi, että sen
kyljessä soitto-oppilastaan opastanut opettaja nukahti. Näin oli
erityisen toivottavaa silloin, kun
oppilas ei ollut harjoitellut soittoläksyjään.
Liukkailla t alvikeleillä
miesoppilaiden kerrotaan työntäneen pyylevähkön soitonopet-

tajansa mäellä sijainneen juhlasalirakennuksen pääovelle. Ilman apuvoimia liukas mäki olisi saattanut muodostua vaaralliseksi.
 Juttusarjassa esitellään
Jyväskylän yliopiston vanhan juhlasalirakennuksen Seminariumin
restaurointiprojektin yhteydessä
tehtyjä löytöjä ja rakennukseen
liittyviä tarinoita. Seminariumin
restauroinnin purkutyöt aloitettiin
vuonna 2007, , ja kunnostettu
rakennus avautuu huhtikuussa.
Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston
museon intendentti.

