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Tieto musiikin teoriasta tuo sävyä soittamiseen
Arto Moisala aloitti Jalasjärven musiikkiopiston hahmotusaineiden- ja saksofoniopettajana
luin kokoonpanoon, joka
toimi Apulannan lämppärinä jo siihen aikaan, kun
heidän keikoillaan oli 17
ihmistä. Musiikin teorian
opettelin kotona itse kirjoista.

Katja Korkiakoski

Jalasjärvellä musiikkiopiston hahmotusaineiden eli
teoreettisten aineiden sekä
saksofoninsoiton opettajana aloittanut Arto Moisala
on jo ehtinyt tavata uudet
oppilaansa.
–Työt ovat lähteneet mukavasti käyntiin. Täällä on
mukavan kokoisia ryhmiä
ja nuoria innokkaita soittajia, Moisala naurahtaa.
Hän opettaa Jalasjärvellä
musiikin hahmotusaineita viidelle ryhmälle, joihin
kuuluu viitisenkymmentä
oppilasta.
–Kaikki tykkäävät soittaa ja laulaa. Pitkällä aikavälillä huomaa, miten paljon tieto musiikin teoriasta eli musiikin hahmotusaineista auttaa.
Kyse on Moisalan mielestä hieman samasta asiasta kuin silloin, ellei tietäisi värisävyjä. Aluksi sininen on vain sininen, mutta
vähitellen tiedon kasvaessa
tulevat tutuksi vaaleansininen, tummansininen, turkoosinsininen... Hahmotusaineiden avulla myös
musiikki saa sävyt.
Mukaan mahtuu
Moisala opettaa Jalasjärvellä lisäksi kahta musiikkiopistotason ryhmää. Nelisenkymmentä nuorta on
edennyt musiikkiopinnoissaan niin pitkälle, että heillä olisi mahdollisuus osal-

Saksofoninsoittoa ja musiikin hahmotusaineita opettava Arto Moisala hallitsee myös
puupuhallinten korjauksen. Tämä saksofoni on parhaillaan työn alla.

listua musiikkiopistotason
ryhmiin. Vapaaehtoisissa opinnoissa käydään läpi
säveltapailua, harmoniaa ja
sävellystä.
–Edistyneiden oppilaiden kanssa harjoittelemme omia sovituksia, opettaja selvittää.
Saksofonioppilaita löytyy
Jalasjärvellä kymmenkunta. Määrä vielä vähän elää,
kun näkee, jatkavatko kaikki. Mukaan mahtuu vielä.
Moisala opettaa musiik-

kiopistolaisia myös Kurikassa ja Jurvassa.
Kellaribändeistä
ammattilaiseksi
Arto Moisalan tie musiikin
ammattilaiseksi ei ole aivan
tavallinen.
–Kun olin kahdeksanvuotias, perheemme asui
Vaasassa. Äitini Kuulaopistossa opettanut ystävä
opetti minulle pianonsoittoa, muistelee Keski-Pohjanmaalla Haapajärvellä

syntynyt Moisala.
Viisitoistavuotiaana hän
sai joululahjaksi akustisen
kitaran, ja myöhemmin hän
hankki sähkökitaran.
Perhe muutti usein paikkakunnalta toiselle, ja aikuisiälläkin elämä ja opinnot ovat vieneet eri puolille Suomea Joensuusta Turkuun, Kuopiosta Helsinkiin
ja jopa Tallinnaan.
–Minulla ei ole musiikkiopistotaustaa. Soitin nuorena kellaribändeissä ja kuu-

Tanskassa maisteriksi
Vuonna 2006 Arto Moisala aloitti Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulussa musiikkioppilaitoksen
opettajan opinnot. Kahden opintovuoden jälkeen
hän lähti vaihto-oppilaaksi
Tanskaan ja tykästyi uuteen
opinahjoonsa niin, että jäi
opiskelemaan Etelä-Tanskan lounaisrannikolla Esbjergin kaupungissa sijaitsevaan Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole -musiikkiakatemiaan. Hän on valmistunut
musiikin maisteriksi pääaineinaan saksofoninsoitto
ja jazz-sävellys.
–Sävelsin päättötyöksi
tunnin pituisen konsertin,
johon yhdistettiin samassa oppilaitoksessa opiskelleen kanadalaisen Stefanie
Zawaskin abstraktia maalaustaidetta. Musiikin lisäksi
kuvataide ja grafiikka ovat
aina kiehtoneet minua, ja
tykkään valokuvata.
Bändisoittimet kitarasta bassoon, koskettimiin ja
rumpuihin hallitseva Moisala on opettanut aiemmin Oulun konservatorion
opiskelijoille musiikin tyylisuuntia sekä äänenkulje-

tusta ja -sovitusta.
Rytmillä on tärkeä
rooli musiikissa
Jalasjärven musiikkiopistossa vakituisen opettajan
paikan saanut Arto Moisala muutti lakeuksille Lapin
Kolarista, jossa hän toimi
vuoden yläasteen ja lukion
sekä kansalaisopiston musiikinopettajana. Hän kuului paikalliseen ”senioribändiin”, jonka riveissä kaiken ikäiset musiikkiharrastajat keikkailivat tanssimusiikkikeikoilla.
–Se oli hyvin antoisa vuosi. Aloin ajatella musiikkia
entistä enemmän rytmiikan kannalta. Rytmillä on
myös klassisessa musiikissa tosi tärkeä rooli. Jos musiikissa ei ole hyvää sykettä,
siihen ei muodostu tiettyä
imua, Moisala pohtii.
Lyhyemmät välimatkat toivat myös freelancermuusikkona toimivan Moisalan Lapista Etelä-Pohjanmaalle.
–Täältä on helpompi lähteä soittokeikoille eri puolille Suomea. Tulin vasta
Helsingistä ja toisaalta juuri kyseltiin Joensuuhun big
band -kokoonpanon keikalle, toteaa lukuisten eri
kokoonpanojen riveissä tilaisuuden tullen soittava
Moisala.
Säveltämisen ja sovittamisen lisäksi häneltä onnistuu myös puupuhallinten korjaaminen.

Peräseinäjoen kotiseutulaulu on entisen kanttorin käsialaa
Terhi Rintala

Kyselin taannoin lehdessä,
onko lukijoilla tietoa Peräseinäjoen kotiseutulaulusta ja sen taustoista. Saimme muutamia yhteydenottoja aiheeseen liittyen.
Useammassa viestissä ja
yhteydenotossa neuvottiin
tutustumaan Toimi Kangasniemen vuonna 1972
kirjoittamaan Peräseinäjoen kirjaan. Sen sivuilta löytyikin jonkin verran tietoa
ja nuottikuva, joka löytyy
tämän tekstin vierestä.
Ilmajokelaissyntyinen Juho Ranta tuli Peräseinäjoen seurakuntaan kanttoriksi vuonna 1893. Hän oli innokkaasti mukana erilaisessa harrastustoiminnassa ja perusti kuoroja. Ranta
kävi myös Jalasjärven puolella johtamassa Luopajärven soittokunnan harjoituksia.
Harrastuneisuus ei jäänyt yksin seurakunnan toimiin, vaan Ranta toimi

myös kunnallislautakunnan esimiehenä. Tehtävä
vastasi nykytermeillä kunnanhallituksen puheenjohtajaa. Hän joudutti puhelimen tuloa Peräseinäjoelle
ja toimi vieläpä ns. Suuren
Adressin lähetystössä Peräseinäjoen edustajana vuonna 1899.
Sävellystyö alkoi jo nuorena. Siinä oli suureksi
avuksi se, että Juho Ranta
kykeni soittamaan mitä soitinta vain.
Ranta sävelsi laulun Kotikuusi Ilmajoen maamiesseuran 100-vuotisjuhlaan
vuonna 1903. Se otettiin
myöhemmin pienin muutoksin Peräseinäjoen kotiseutulauluksi.
Peräseinäjoelta Ranta siirtyi Ouluun tuomiokirkon kanttoriksi. Hän
sai musiikkitirehtöörin arvonimen vuonna 1909 ja
vuonna 1932 hänet kutsuttiin Suomen Kanttoriurkuriyhdistyksen kunniajäseneksi.

Eläkevuosina
vierailulla
Matti Louko kirjoitti Lopelta ja kertoi, että Juho
Ranta vieraili eläkevuosinaan Peräseinäjoella.
– Isäni Salomon Louko kertoi serkkunsa Lauri
Kannon kertoneen kanttori Juho Rannan vierailusta
Peräseinäjoella.
Kannolle Juho Ranta oli
tullut linja-autolla. Siitä
matka jatkui kanttorilaan
hevosella.
Juho Ranta oli puhunut,
että kuusi, josta laulu on
tehty, olisi ihmisten mielestä juuri se kanttorilan pellolla oleva kuusi.
– Ja vaikka se ei nyt aivan
niin olisikaan, niin joka tapauksessa se kuusi on minulle hyvin rakas, Ranta oli
todennut.
Kun kanttorilaan oli tultu, käveltiin kuusen luokse.
– Siellä Juho Ranta halasi kaksin käsin kuusta - ja
hän itki.

Sanat voi tuntea
omikseen
Kotikuusi-laulun sanat ovat
sellaiset, että ne voi tuntea
omikseen. Laulun kuusi voi
olla myös joku muu kuusi
kuin kanttorilan pellolla
kasvanut.
Matti Uusi-Pohjola soitti
Kihniänkylästä ja kertoi, että hänen kotikylällään laulu on liitetty vahvasti Matti
Mäki-Kihniään.
– Mäki-Kihniä oli erittäin
hyvä laulaja ja monille kyläläisille tuttu mies. Hän lauloi paljon tätä laulua. Kun
Mäki-Kihniän oman kodin
pihamaalla oli iso ja komea
kuusi, tämä laulu tuntui aina liittyvän laulajan omaan
kotikuuseen.

Kotikuusi-laulun sanat löytyvät Peräseinäjoen kirjasta.

