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PUHEENJOHTAJAN NUIJA 
 
 Suomen nokkahuiluseura ry perustettiin yhdistä-
mään nokkahuiluintoilijat taitotasosta ja taustasta 
riippumatta. Kymmenen vuoden aikana intoilijat 
ovatkin kokoontuneet erilaisiin konsertteihin, kurs-
seille ja tapahtumiin kiitettävässä määrin. Omasta 
näkökulmastani eräs hienoimmista tapahtumista 
on n. puolentoista vuoden välein järjestettävä 
nuorten nokkahuilistien katselmus, joka kerää viiti-
senkymmentä nuorta intoilijaa yhteen kohtalotove-
reidensa kanssa. Kiitos kaikille aktiivisille tekijöille ja 
osallistujille! 
 
Ehkä suurin yhdistävä tekijä on kuitenkin ollut seu-
ran ylläpitämä nokkahuilistien sähköpostilista, joka 
konkretisoi Suomen yllättävänkin monipuolisen ja 
aktiivisen nokkahuilukonsertti- ja tapahtumatarjon-
nan. Nokkahuilistit esiintyvät säännöllisesti osana 
orkestereita ja kamariyhtyeitä, solisteina sekä muis-
sa, mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Nokkahuilulistalle 
tulee kymmeniä viestejä vuodessa, ja se on hyvä 
muistutus siitä, että soittimellamme on innokkaita 
promoottoreita ympäri Suomen. Promoottorien 
lisäksi myös yleisö on vähintäänkin yhtä tärkeässä 
osassa soittimemme elinvoimaisuuden takaamises-
sa. 
 
Seuran kymmenvuotisjuhlavuodesta tuli ikimuistoi-
nen. Vuoden alun monipuolinen nokkahuilutapah-
tuma Oulussa ja syksyn Dorothee Oberlingerin vie-
railu olivat hieno kruunu seuran tähänastiselle 
työlle. Työtä on ollut tekemässä alusta asti itseni 
lisäksi Anna Saunamäki ja Reetta Varjonen-Ollus. 
Muita alkuperäisiä hallituksen jäseniä olivat Petri 
Arvo ja Riikka J. Holopainen. Nykyään hallituksessa 
vaikuttaa itseni, Annan ja Reetan lisäksi myös Sini 
Vahervuo. Petri ja Riikka ovat väistyneet hallitukses-
ta jo aiemmin ja Reetta jää pois hallituksesta ke-
väällä. Elämäntilanteet ehtivät reilussa kymmenes-
sä vuodessa vaihtua melkoisesti, ja aikaahan meillä 
kaikilla on rajallinen määrä. Kymmenessä vuodessa 
olemme varmasti saaneet Suomeen myös uusia 
nokkahuiluintoilijoita, joista toivommekin nyt työl-
lemme jatkajia (pidämme myös kokeneemmista 
intoilijoista). Seuran hallitus ottaa mielellään vas-
taan uusia ideoijia ja varsinkin niiden toteuttajia! 
 
Hyvää vuotta 2019 ja kohti seuraavaa kymmentä 
vuotta! 
 
Eero Saunamäki, puheenjohtaja 
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DOROTHEE 
OBERLINGER  
HELSINGISSÄ 
 
Teksti ja kuvat: Eero 
Saunamäki 
 
 
Eräs nokkahuilumaail-
man kirkkaimmista 
tähdistä, Salzburgin 
Mozarteum-
musiikkikorkeakoulun 
nokkahuilunsoiton pro-
fessori, saksalainen Do-
rothee Oberlinger vie-
raili Helsingissä loka-
kuun viimeisenä viikon-
loppuna. Oberlinger 
piti mestarikurssin Tai-
deyliopiston Sibelius-
Akatemian vanhan 
musiikin aineryhmän 
puhaltajille sekä Nok-
kahuilupäivän konsertin 
Saksalaisessa kirkossa. 
Tekemäni Dorothee 
Oberlingerin haastatte-
lun voi lukea muuta-
man vuoden takaisesta 

Blokki-lehdestä (linkki 
tämän jutun lopussa). 
 
Torstaista sunnuntaihin 
kestäneelle kurssille oli 
ilmoittautunut aktii-
viopiskelijaksi viisi van-
han musiikin puhalta-
jaa: nokkahuilisteja, 
traversisteja sekä ba-
rokkioboisti. Näiden 
lisäksi kurssilla soitti yh-
tyeitä, joissa oli muka-
na aktiiviopiskelijoiden 
kollegoita. Kurssin oh-
jelma oli mukavan 
monipuolinen kat-
taus vanhaa mu-
siikkia eri maista ja 
näkökulmista. Te-
lemannin Fantasi-
at tulivat tutuiksi, 
ja muita säveltä-
jänimiä olivat mm. 
Fontana, Graun, 
Philidor, Bach, 
Blavet ja Boismor-
tier. Oli erittäin 
mielenkiintoista 
kuulla Oberlinge-
rin näkemyksiä eri 

tyylilajeihin ja varsinkin 
hänen tietämyksensä 
retoriikasta ja teosten 
taustoista teki vaikutuk-
sen. Lukemiseksi hän 
suositteli mm. Bruce 
Haynesin kirjoja sekä 
retoriikasta kiinnostu-
neille mm. Dietrich Bar-
telin teosta Musical-
Rhetorical Figures in 
German Baroque Mu-
sic sekä Judy Tarlingin 
teosta The weapons of 
Rhetoric. 

 
Varsinaista Nokkahui-
lupäivää vietettiin tänä 
vuonna perjantaina 
26.10.2018 kun seura 
järjesti Dorothee Ober-
lingerin soolokonsertin 
ja nokkahuilunäyttelyn 
Saksalaisessa kirkossa 
Helsingissä. Apua kon-
sertin järjestämiseen 
saatiin Taikelta apura-
han muodossa ja Tai-
deyliopiston Sibelius-
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Akatemialta markki-
noinnin muodossa. 
 
Konsertti oli 75 minuut-
tia kestänyt läpileikkaus 
nokkahuilulla soitetusta 
musiikista keskiajalta 
nykypäivään. Ohjelma 
sisälsi teoksia mm. Hil-
degard Bingeniläiseltä 
ja 1300-luvun Italiasta, 
barokkiteoksia mm. 
Hotteterrelta ja Bachil-
ta sekä nykymusiikkia 
Hahnelta, Beriolta ja 
Yunilta. Monipuolinen 
ohjelma piti hyvin jän-
nitteensä ja Oberlinge-
rin mukavasti taustoit-
tavat juonnot toivat 
kivan välittömyyden 
tunteen konserttiin. Hel-
singin sanomien kult-
tuurisivujen massiivinen 
nokkahuiluartikkeli toi 
paikalle paljon yleisöä, 
ja kirkossa oli lämmin 
tunnelma. Myös kym-
meniä seuran jäseniä 
oli saapunut paikalle 
nauttimaan konsertista, 
joka ilahdutti järjestäjiä 
erityisesti. Konsertti oli 
harvinaislaatuinen 
elämys, joka kruunasi 
nokkahuiluseuran 
kymmenvuotisjuhlin-
nan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konsertin lisäksi kirkossa 
järjestettiin nokkahuilu-
näyttely, johon seura 
oli saanut  
esittelijäksi norjalaisen 
nokkahuilurakentajan 
Bodil Diesenin soittimi-
neen. Diesenin laajan 
kokoelman lisäksi näy-
tillä oli barokkisoittimia, 
Q Consortin renessans-
sinokkahuiluja sekä 
modernit Helder-tenori 
ja Eagle-sopraano ja –
altto. 
 
 

TUTUSTU NÄIHIN JUTUSSA MAINITTUIHIN LINKKEIHIN: 
 
Dorothee Oberlingerin haastattelu vuoden 2014 Blokissa (s. 5) 
http://nokkahuilu.fi/blokki2014.pdf 
 
Nokkahuiluartikkeli Helsingin Sanomissa: 
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005876698.html 
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BODIL DIESEN: 
AMMATTINA  
NOKKAHUILUN- 
RAKENTAJA 
 
Tekst ja kuvat: Eero 
Saunamäki 
 
Norjalainen nokkahui-
lunrakentaja Bodil Die-
sen vieraili Helsingissä 
Nokkahuilupäivän ja 
Dorothee Oberlingerin 
kurssin yhteydessä. Bo-
dil piti mielenkiintoisen 
luennon Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemialla ja 
kertoi monenlaista tie-
toa nokkahuilun raken-
tamisesta ja huoltami-
sesta. Haastattelin Bo-
dilia hänen vierailunsa 
yhteydessä. 
 
Eero: Mikä oli motivaa-
tiosi aloittaa nokkahui-
lujen rakentaminen? 
 
Bodil: Tykkäsin lapsena 
rakennella erilaisia asi-
oita. Kun aloin soittaa 
kouluorkesterissa sain 
ensin soittimekseni 
vanhan, huonokuntoi-
sen klarinetin. Soitin ei 
toiminut, joten irrotin 
siitä koneiston, korjasin 
rungossa olleen hal-
keaman ja onnistuin 
kokoamaan soittimen 
uudelleen – ja se toimi! 
Lopulta soittimekseni 
kouluorkesterissa vali-
koitui kuitenkin sakso-
foni, mutta kiinnostus 
soittimiin ja siihen miten 

ne toimivat oli saanut 
alkunsa. Kun aloin soit-
taa nokkahuilua pää-
soittimenani, halusin 
oppia miten se toimii. 
 
Missä opiskelit nokka-
huilunrakentamista? 
 
Kuulin soitinrakentami-
sen kesäkurssista, joka 
pidettiinn Breiteneichis-
sa, Itävallassa. Kurssi 
kesti kaksi viikkoa ja se 
järjestettiin renessanssi-
linnassa, jonka tallit oli 
muutettu soitinraken-
tamisen pajoiksi kurssin 
ajaksi. Ensimmäisen 
kerran osallistuin kurssil-
le vuonna 1979 ja siellä 
valmistin renessanssihui-
lun ja kornamusan 
(suoran krummhornin). 
Seuraavana vuonna 
minut hyväksyttiin nok-
kahuilunrakennuskurssil-
le, ja siellä oli erittäin 
mukavaa! Monet am-
mattirakentajat aloitti-

vat uransa Breiteneic-
hin kesäkurssien kautta. 
Vuonna 1980 saatuani 
nokkahuiluopintoni 
valmiiksi Oslossa muutin 
Haagiin opiskelemaan 
nokkahuilunsoittoa. 
Tuohon aikaan Fred 
Morgan oli rakentanut 
workshopin konservato-
riolle. Valitettavasti hän 
oli jo lähtenyt Haagista, 
joten en tavannut hän-
tä, mutta nokkahuilun-
rakennusopinnot jat-
kuivat silti konservatori-
olla Peter van der Poe-
lin ja Ricardo Kanjin 
johdolla. 
 
Milloin aloit rakentaa 
nokkahuiluja ammat-
timaisesti? 
 
Kun palasin takaisin 
Norjaan Haagin-
vuoteni jälkeen, sain 
mahdollisuuden perus-
taa oman pajani ja 
alkaa rakentaa nokka-
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huiluja. Kesti hieman 
saada kaikki koneet, 
työkalut ja materiaalit, 
sillä ne maksavat pal-
jon ja minun piti tehdä 
muita töitä saadakseni 
rahat niihin. Niinpä 
työskentelin vuoden 
vartijana saadakseni 
säännöllistä tuloa, sillä 
Norjassa ei ollut mah-
dollisuuksia töihin nok-
kahuilistina tai nokka-
huilupedagogina. Pys-
tyin luopumaan varti-
jan työstäni heti kun 
aloin myydä soittimiani 
ja tällöin minun oli 
mahdollista keskittyä 
soittimien rakentami-
seen. Ensimmäiset soit-
timeni möin vuonna 
1982. Hyvin pian sen 
jälkeen sain lisää tilauk-
sia ja yhtäkkiä minulla 
olikin pitkä odotuslista. 
 
Miten ja miksi olet va-
linnut ne mallit mitä 
rakennat? 
 
Aloitin Ganassi-mallilla, 
sillä se oli se instrument-
ti, jonka rakentamisen 
opin Haagissa. Pysyin 
siinä mallissa, koska 
tykkäsin todella paljon 
soittaa sitä – rakastan 
Ganassi-soittimen soin-
tia! Minulle sointi on 
kaikista tärkein asia kun 
teen instrumentteja ja 
teen niitä malleja, joi-
den soittamisesta itse 
pidän. Sixth fluten tein 
kun tarvitsin sitä Bachin 
kantaatin esitykseen. 

Kansanmusiikilla on 
Norjassa vahva asema, 
ja minua pyydettiin 
aloittamaan norjalai-
sen sjøfløyten raken-
taminen, koska muut 
rakentajat eivät niitä 
tehneet. Sopraninoista 
pidän hyvin paljon, ne 
ovat niin suloisia! Lisäksi 
näitä pieniä soittimia 
on hauska tehdä. Ja 
sitä paitsi tarvitsin sop-
raninon, joka olisi vi-
reessä ja jossa olisi sel-
lainen ääni etten tarvit-
sisi korvatulppia kun 
harjoittelen sillä. 
 
Onko nokkahuilumaa-
ilma muuttunut niiden 
vuosien aikana kun 
olet toiminut rakenta-
jana ja jos on, niin mi-
ten? 
 
Vanha musiikki oli ko-
vassa nosteessa ja 
markkinoilla ei ollut tar-
peeksi hyviä soittimia 
silloin kun itse aloin 
nokkahuilujen raken-
tamisen. Innostus van-
han musiikin soittami-
seen varsinkin historial-
listen instrumenttien 
kopioilla oli valtavaa 
noihin aikoihin. Nokka-
huilu oli hyvin suosittu, 
ja opiskelijoita oli paljon 
joka puolella. Se oli 
hienoa aikaa! 1990-
luvun puolivälissä ylei-
nen innostus alkoi hie-
man laantua ja sama 
trendi on valitettavasti 
jatkunut. Toisaalta ny-

kypäivän soittajat ovat 
paljon korkeammalla 
teknisellä tasolla kuin 
aikaisemmin. Eli soitta-
jia on vähemmän, mut-
ta he ovat parempia. 
 
Mikä on oma filosofiasi 
nokkahuilunrakentami-
sen suhteen? 
 
Kun aloitin rakentami-
sen minulla oli mahdol-
lisuus nähdä ja soittaa 
alkuperäisiä soittimia 
museoissa. Tätä mah-
dollisuutta ei enää ny-
kypäivänä ole ja se 
tekee mahdottomaksi 
saada käsitystä siitä, 
mikä soittimen ”alkupe-
räinen” sointi oli. Tämä 
on mielestäni soitinra-
kentajalle erittäin olen-
naista tietää. Tarvitaan 
vertailupohjaa vanhoi-
hin soittimiin, jotta voi 
saada uusia ideoita 
uusien instrumenttien ja 
sointien kehittämiseen. 
Asioiden taustalla ole-
va historia on tärkeää 
niin tässä kuin muissakin 
asioissa. 
 
Toimit myös esiintyvä-
nä nokkahuilistina sekä 
nokkahuiluopettajana. 
Kertoisitko hieman 
taustastasi näiden asi-
oiden suhteen? 
 
Muodollinen koulutuk-
seni on nokkahuilunsoi-
ton opettaja. Minulla 
on tällä hetkellä hie-
man oppilaita musiikki-
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koulussa ja toimin myös 
hyvin innostuneen har-
rastajaryhmän johtaja-
na. Soitan konsertteja 
silloin tällöin, mutta ny-
kypäivänä en valitet-
tavasti kovin usein. 
Mieheni on urkuri, joten 
olemme soittaneet pal-
jon yhdessä. Nokkahui-
lu ja urut on erittäin hy-
vä yhdistelmä, ja se 
antaa hyvän mahdolli-
suuden testata soitti-
mia niin soinnin kuin 
virityksenkin osalta. On 
mielestäni tärkeää olla 
hyvä soittaja, jotta pys-
tyy olla hyvä rakentaja. 
Hyvän rakentajan tulee 
vähintäänkin pystyä 
tuottamaan hyvä, ta-
sainen ääni. Hyvä soit-
taja tietää miten soit-
timesta saa eniten irti ja 
minkä kaikkien komp-
romissien kanssa pystyy 
elämään. 
 
 
Onko vielä joitain aja-
tuksia, joita haluaisit 
jakaa meille? 
 
Olen hieman huolissani 
nokkahuilunrakentaja-
perheestä. Me van-
henemme uusia tulok-
kaita on vain muuta-
mia. Ei ole helppo 
päästä markkinoille 
uutena rakentajana, 
sillä nykyään sinun pi-
täisi olla kuuluisa myy-
däksesi soittimia. Asiak-
kaat ovat usein konser-
vatiivisia ja ostavat soit 

 
 
timia vain rakentajilta, 
jotka he jo tietävät ja  
joita heidän opettajan-
sa suosittelevat. Tämä 
tekee uusien, nuorten 
rakentajien tilanteen 
vielä vaikeammaksi. 
Muutaman vuoden 
päästä rakentajia ei 
ole kovin montaa jäljel-
lä, sillä suurin osa meis-
tä on jo yli 60-vuotiaita. 
Nuorten soittajien pitäi-
si alkaa opetella nok-
kahuilunrakennusta!  
Tunnetut ja tunnustetut  

 
 
rakentajat jakavat mie-
lellään tietotaitoansa. 

 
 
 

HYVÄÄ 
UUTTA  

VUOTTA 
2019! 
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ILMIANNA NOKKISOPE 
 
Ilmianna nokkisope -juttusarjassa haastatellaan 
nokkahuiluopettajia eri puolilta Suomea. Kysymykset 
ovat kaikille samat, ja kukin haastateltava ilmiantaa 
yhden kollegan seuraavaan lehteen. Sini Vahervuolta 
haasteen vastaanotti tällä kertaa Ann-Catrin Wulff 
Musik- och kulturskolan Sandelsista. 
	

Kuvaile itseäsi opettajana kolmella sanalla. 
Taidan olla energinen, innostunut sekä äidillinen -   
näin väittävät kollegat. 
Mikä opetustyössä on parasta? 
Parasta työssä ovat ne ihanat oppilaat, upeat soittimet sekä tietysti kaikki se 
mahtava musiikki mitä saa opettaa oppilaille, saa soittaa itse ja myös nauttia 
konserteissa. Hienoa on myös nähdä oppilaan iloiset silmät ja leveä hymy kun 
oikea soitin on löytynyt ja että oppilas huomaa, että harjoittelu tuottaa tuloksia. 
Puhumattakaan niistä tyytyväisistä vanhemmista... Lopuksi on hienoa huomata 
että senioriopettaja edelleen innostuu opettamisesta. 
Entä vähemmän mukavaa? 
Vähemmän mukavaa taitaa olla väsynyt oppilas, jota opettaja kaikin tavoin 
yrittää motivoida – kun keinot ovat vähissä...  
Suosikkikappaleesi alkeisohjelmistosta? 
Voi, voi! Noita kappaleita kun on niin monta. Mutta olisikohan se kuitenkin Les 
Bouffons (n.s. Miekkatanssi) Arbeaun Orchesographiesta (1589). Se on ainakin 
kappale jota kaikki minun oppilaani soittavat. 
Unohtumattomin tilanne opetustyössäsi? 
Minulla oli monta vuotta sitten iloinen ihana oppilas, joka aloitti kanssani jo 
muskarissa. Tämä tyttö oli syntynyt vesikallolla, hänet oli leikattu monta kertaa ja 
hänen oikea kätensä oli heikompi kuin vasen. Mutta nokkahuilu oli hänen 
soittimensa, ja alussa kaikki meni hyvin niin kauan kun soitettiin van vasemmalla 
kädellä. Perhe hankki saksalaisotteisen sopraanon jotta f-ote onnistuisi, oppilas sai 
myös saksalaisotteisen basson ja taas avautui uusi maailma, koska hän pystyi 
soittamaan yhtyeessä. Pian e1 sekä d1 onnistuivat sopraanolla. Lopulta tuli se 
päivä jolloin tyttö juoksi luokkaan iloisesti huutaen: ”Katso mitä osaan!” Ja hän 
soitti suurella vaivalla c1. Silloin opettaja itki ilosta ja halasi tyttöä! Nyt, monta 
vuotta myöhemmin, olemme Facebook-ystäviä ja nuoresta tytöstä on tullut 
uskomattoman kaunis kihloissa oleva nainen.  
Parasta vastapainoa työlle? 
Musiikki... löytyykö muuta kuin... musiikki... No lukeminen, pyöräily  sekä 
sabluunamaalaus.  
Kuvaile jotain hauskaa/erikoista yksityiskohtaa opetusluokassasi. 
Luokassani löytyy cembalo, piano, clavinova ja vähintään 20 nokkahuilua sekä 
nokkisnuotteja, pianonuotteja, kuoronuotteja, kuoronuotteja, kuoronuotteja ja 
teoriakirjoja. Välillä mietityttää: minne oppilaat mahtuvat? 
Kenet ilmiannat seuraavaan lehteen? 
Nike Lönnqvistin. 
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PIENI KIRJA, SUURI AIHE 
 
Teksti: Anna Saunamäki 
Kuvat: Tuija Vahervuo ja Teijo 
Salminen 
 
 
Sini Vahervuon Pieni nokkahui-
lukirja (Aviador) julkaistiin kulu-
neena syksynä. Kyseessä ei ole 
kuitenkaan ihan pieni kirja, sillä 
sen 235 sivua sisältää kattavan 
paketin nokkahuilutietoutta. 
Kirja on suunniteltu sop-
raanonokkahuilun alkeiden 
opetteluun, ja se sopii myös 
itseopiskeluun.  
 
Pieni nokkahuilukirja sisältää monipuolisesti musiikkia keskiajalta nykypäivään, ja 
mukana on myös suomalaista kansanmusiikkia. Nokkahuilun mielenkiintoista histo-
riaa sekä eri musiikkityylejä käsitellään soiton opiskelun lomassa.  
 
 

Sinin kanssa kirjaa tekemässä ol-
lut musiikinopettaja, sopraano 
Titta Lampela tuo oppikirjaan 
mukaan myös koulupedagogista 
näkökulmaa. Kirjan lopusta löy-
tyykin opettajan vinkkipankki, jos-
ta kouluissa musiikinopetuksen 
parissa työskentelevät voivat na-
pata hyviä toimintamalleja nok-
kahuilun monipuoliseen hyödyn-
tämiseen opetuksessaan. Koko 
luokan ei esimerkiksi tarvitse soit-
taa sopraanokuorona yhtäaikaa. 
 

 
Pienen nokkahuilukirjan julkistamistilaisuutta vietettiin 31.10.2018 Forum Boxissa Hel-
singin Ruoholahdessa. Sini Vahervuon ja Titta Lampelan mukana illan aikana musi-
soivat Matias Häkkinen (cembalo) ja Jarmo Julkunen (ukulele) sekä renessans-
sinokkahuiluyhtye Q Consort. Illan juontajana toimi Hannu Taanila. 
 
 
 
 


