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Katso koko ohjelma ja lipunmyyntitiedot:

www.globalmusic.fi
Helsingissä 7.-11.11.2007 
Helsinki 7-11 November, 2007

20. ETNOSOI! 20th ETNOSOI!
Oikeudet ohjelmanmuutoksiin pidätetään.

7.11. Kulttuurikeskus Caisa: Etnosoi!-klubi: 
Papa Fransua & Tropical Tune Band (Namibia)

8.11. Kuudes linja: Etnosoi!-klubi: 
Ndioba & Topoto Band (Suomi/Senegal), Batacinco,  
Dj Latin Changó (Kolumbia)

8.11. Savoy-teatteri: 
Erkan Ogur & Ismail Hakkı Demircioglu (Turkki)

9.11. Savoy-teatteri: Boubacar Traoré (Mali)

10.11. Savoy-teatteri: Äänen päivä: 
Huong Thanh & Mieko Miyazaki (Vietnam/Japani), 
Hosoo & Transmongolia (Mongolia)

11.11. Malmitalo: Lasten Etnosoi!: 
Bruno Leone (Italia) ym.
Lisäksi: Etnosoi! 20-vuotisjuhlanäyttely, yleisöluennot ym.

•˘ ˘

Etnosoi_ilm_Kurkkul_A5.indd   1 10/11/07   5:41:34 PMSuomen kurkkulaulajat ry 10 v.
Suomen kurkkulaulajat ry:n kansainvälinen valokuvanäyttely 

Kuvia kurkkulaulumailta 
avataan ti 6.11. klo 16–18 Savoy-teatterin aulassa Kasarminkatu 46-48. 

Näyttely avoinna marraskuun ajan ma-pe 11–18, sekä esitysiltoina.

Äänen päivä
10.11. Kirjasto 10 Elielinaukio 2 G, klo 14–17 

Ava Nummisen: ”Kaikki osaavat laulaa” 
Laura Lehto: Äänen arjen ongelmat ja huolto

Hosoo: Mongolialainen kurkkulaulu
Lopuksi yleisö pääsee esittämään kysymyksiä paneelikeskustelussa. 

Tuomo Raitio Teknillisestä korkeakoulusta mittaa äänen rajoja. 
Tapahtuma järjestetään Etnosoi!-festivaalin kanssa yhteistyössä. Etosoi!:n ohjelmasta muutoin: www.globalmusic.fi

Konsertti

Huong Thanh & Mieko Miyazaki (Vietnam/Japani), 

Hosoo & Transmongolia (Mongolia)

Lauantai 10.11. klo 19.00 Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46-48)
Liput: 22/18 2, Lippupalvelu

Kurkkulaulukurssi
Kurssi järjestetään Helsingissä Maailman musiikin keskuksessa 7.-9.11. klo 18-21. 

Opettajina ensimmäisenä iltana Sauli Heikkilä ja 8.–9.11. Hosoo 
Kurssin hinta 60 2 (Suomen kurkkulaulajat ry:n jäsenet ja opiskelijat 50 2).

Kurssi maksetaan etukäteen ja alle 5 päivää ennen kurssia ilman pakottavaa estettä peruuttaneilta peritään kurssimaksu kokonaan.
Voi ilmoittautua myös pelkästään Hosoon kurssille (aloittelijoille suositellaan osallistumista myös ensimmäiseen iltaan) 8.–9.11. (50 2/40 2)

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Sauli Heikkilä, pienihuone@kolumbus.fi, puh. 045 671 1868
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Suomen kurkkulaulajat ry 10 vuotta

Höömei vie  
kummallisiin paikkoihin

Tein tunnerikkaan matkan historiaan kaivellessani materiaalia lehteä 
varten. Pöytäkirjoja, laskelmia, nimilistoja, muistiinpanoja, kuvia, kon-
serttilippuja, kultturirahaston päätöksiä, jopa kirje kulttuuriministeriltä 

(monistettu)... Vuosikymmeneen mahtuu paljon, vaikka tuntuisi, että suurin osa 
ajasta oli hiljaiseloa. On sitä toimittu. Ja on sitä kuitenkin saatu aikaan. 

Astelin viime vuosikymmenen puolivälissä Haapavesi Folkin kurssin jälkeen 
Tikkurilan kirjastoon ja kysyin, että onko teillä kurkkulaululevyjä. Virkailija 
katsoi suu auki. Ei ollut. Koskaan kuullutkaan. Nyt siellä on oma hylly niille. Ei 
pitkä, mutta kuitenkin. Kun juhlissa tulee puhetta harrastuksista ja kun mainit-
sen kurkkulaulun, niin harvoin on montaa joukossa, joka ei olisi sanaa koskaan 
kuullutkaan. Totuuden nimissä on kuitenkin sanottava, että harvalla kuitenkaan 
on käsitystä, mitä se on ja aina pyydetään demoamaan. ja minähän demoan. 
Sanon, että kun on lähetyssaarnaajaksi ryhtynyt, niin se viitta on kannettava. 
Eikä se ole vastenmielistä. On mukava katsoa hämmästyneitä ilmeitä ja kertoa 
sadannen kerran, miten tärkeitä hevoset ovat tuvalaisille.

Olimme orkesterillamme kerran keikalla Iso-Britannian suurlähetystössä. 
Sinne meidät oli kutsunut silloinen suurlähettiläs Allison Bayles, jonka tapasin 
brittiläisten folkklubilla. Siellä sitten soiton jälkeen istuttiin venetsuelalaisten, 
puolalaisten ja ties minkä diplomaattien huomaavaisessa seurassa illallisella ja 
puhuimme kurkkulaulusta. Kotimatkalla oltiin hiljaista poikaa, kunnes ystäväni 
Sami rikkoi hiljaisuuden sanomalla, että kyllä se tuo höömei vie kummiin paik-
koihin. Viime kesänä olin rutiköyhässä perheessä syrjäisessä kylässä jopa Tuvan 
mittapuulla ja nyt sitten diplomaattipäivällisillä. Enpä voinut kuin nyökytellä. 

Jos kurkkulaulun tunnevuoristorataan on kuulunut katkeria pettymyksiä, 
kun ei ole saatu avustusta tai kun yleisö ei tule paikalle tai kun Hesari on oma-
alotteisesti perunut festivaalin niin kyllä ne päällimmäiset muistot ovat hyvin 
lämpimiä. Läheistä tutustumista kulttuuriin ja ihmisiin, joihin ei välttämättä olisi 
koskaan muuten törmännyt. Tai sitten ihan vaan kohtaamisia muiden kurkku-
laulua harrastavien ihmisten kanssa. Tämä on ollut hieno matka, hyvä kun tuli 
lähdettyä.

Tämän vuoden jälkeen jätän yhdistyksen muiden hoidettavaksi. Hömistellä 
aion edelleen. Sydäntäydellinen kiitoksia kaikille, joiden kanssa näitä hommia 
on viety eteenpäin.

Opi höömeitä, etkä jää koskaan nälkäiseksi,  
janoiseksi, etkä ilman yösijaa. Hömistään, kun 
tavataan
 
Sauli Heikkilä
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Kaikki suomalaiset eivät vielä tiedä, 
mitä on kurkkulaulu – höömeistä 
puhumattakaan. Mutta paljon 
useampi, kuin kymmenen vuotta 
sitten. 

Suomen kurkkulaulajat ry. kymmenen vuotta

 Kuinka höömei  
  Suomeen hiipi

Suomalaiset ovat poikkeuksellisen ute-
liaita muiden kulttuurien ilmiöistä. 
Ainakin tuntuu siltä, että maailmalla 

matkustaessa paikalliset esittelevät ylpeinä 
mielellään omaa kulttuuriperintöään, kun 
taas meillä kirjahyllyn täyttää espanjan tuli-
aiset, levyhyllyssä on fadoa ja vaatekaapissa 
itämaisen tanssin edellyttämä asuste. Sii-
näkö lienee syy siihen, miksi kurkkulaulu 
on maassamme saanut niinkin laajasti ystäviä 
ja harrastajia.

Höömeitä radiossa jo 70-luvulla
Keskiaasialainen höömeitä saattoi Suomessa 
ja muissa länsimaissa kuulla 70-luvulla aina-
kin yhdessä radio-ohjelmassa. Ilpo Saunion 
Pororumpu ja balalaikka esitteli ansiokkaasti 
monikymmenosaisessa ohjelmassaan neu-
vostokansojen musiikkia ja yhdessä ohjel-
massa mukana oli myös tuvalaista musiikkia. 
Tämän voi jokainen todeta samannimisestä 
kirjasta, jossa on ohjelma kirjattuna ylös. 

Tuva Kyzy eli Tuvan tytöt Malmitalolla 2001 Shoraana Kuular, Azimaa Küzüget, Ailangmaa Damyrang ja Choduraa Tumat. 
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Mahdollisesti Neuvostoliittolaisissa ohjel-
maryhmissä, joita noihin aikoihin Suomessa 
vieraili taajaan, saattoi olla mukana pienenä 
mausteena myös kurkkulaulua. Varmuutta 
tästä ei kuitenkaan ole. Jos jollakin muistoja 
on, niin laita tietosi toimitukseen.

Ensimmäinen levytys

Länsimaisten musiikinharrastajien tietoisuu-
teen kurkkulaulu tuli aktiivisten etnomusiko-
logien ja muusikoiden ansiosta. Suomessa 
ainakin Ilpo Saastamoinen on aina ollut 
innostunut kaiken maailman musiikista ja 
hänen yhtyeensä Pohjantahti imitoi levyllä 
kurkkulaulua jo 80-luvun puolivälissä. Varsinai-
sen maihinnousun kurkkulaulu suoritti vasta 
seuraavalla vuosikymmenellä. Vuosikymmenen 
alkupuolella vieraili Kaustisen kansanmusiikki-
festivaaleilla Altain Orgil Mongoliasta ja 1995 
pidettiin Haapavedellä ensimmäinen kurkku-
laulukurssi tuvalaisen Boris Salchakin johdolla. 
Samoihin aikoihin aloitti Maailmanmusiikin 
keskus Helsingissä yhteistyön Albert Kuvezinin 
Yat-Kha-yhtyeen kanssa. Yhtyeen levy Yenisei 
Punk onkin tehty Suomessa. Albert Kuvezin 
jatkoikin suomalaisten kurkkulaulukurssitusta 
Haapavedellä seuraavana kesänä ja marras-
kuussa Röykän Luonnonkeskuksen kurkku-
laulukursseilla oppituntien jälkeen päätettiin 
perustaa Suomen kurkkulaulajat ry.

Ydinjoukko kokoontui 19. Joulukuuta 
1996 ja yhdistys perustettiin ja yhdistysrekis-

teriin se merkittiin 15.8.1997. Seuraavana 
vuonna talkoiltiin ankarasti ja kyhättiin 
kokoon ensimmäinen Kieku – ihmisen 
äänen juhla Helsingin kaapelitehtaalle. 
Tapahtuma sai hyvin huomiota ja yleisöäkin 

saapui paikalle useita satoja. Tapahtuman 
ideana oli olla muuta kuin perinteinen 
festivaali konsertteineen. Päivällä pidettiin 
intiaani-, pygmi- ja kurkkulaulutyöpajat, 
ääniterapeutti piti vastaanottoa ja myös 

Ensimmäinen Kieku – ihmisen äänen juhla pidettiin 
Helsingin Kaapelitehtaalla. Tapahtuma polkaistiin 
pystyyn talkoovoimin ja mitättömällä bujetilla. Konsertin 
tuvalaiset vieraat olivat pitkän linjan kurkkulaulaja 
Vladimir Sojan tyttärensä Lilijan kanssa (vas.). Keikka-
matka kesti 15 päivää, joista viisi perillä ja kymmenen 
matkalla. Ei ollut varaa lentolippuihin...

Marraskuussa 1998 kutsuttiin opettamaan 
amerikkalainen Steven Sklar. Kurssi pidettiin 
Taito Hoffrenin luona Kanteleen kylässä. 
Oppia saamassa Sami Jansson (vas.) Juha 
Valkeapää, Taito Hoffren, Eero Turkka ja 
Pekko Käppi.
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äänen rajoja mitattiin. Konsepti tuntui niin 
hyvältä, että samalla periaatteella jatkettiin 
seuraavanakin vuonna. Ohjelma näytti jo 
oikean festivaalin ohjelmalta. Koska talkoo-
väki tuntui vähenneen, päätettiin tapahtuma 
pitää Valkoisessa salissa Senaatintorin lai-
dalla, jolloin kaikkea ei tarvitsisi rakentaa ja 
järjestää itse. Esiintyjiä oli Altailta, Tuvasta, 
Sardiniasta ja Ranskasta.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen tapah-
tumalta kuitenkin katosi yllättäin yhteis-
kunnan tuki ja velkaa tuli. Kieli keskellä 
suuta ja hyvien yhteistyökumppaneiden 
ansiosta saatiin saldo kuitenkin plussalle. 
Välivuosia kuitenkin piti pitää ja tapah-
tumien järjestyksessä ei tehnyt mieli enää 

ottaa riskejä. Kieku-tapahtumaa järjestettiin 
kaiken kaikkiaan seitsemän kertaa, mutta 
alkuvuosien mittakaavaan ei ollut talkoovä-
keä eikä resursseja. Muidenkin festivaalien 
järjestämistä lähellä seuranneena tulee kyllä 
mieleen, miksei vakiintuneiden tapahtumien 
rahoitusta voitaisi valtion taholta hoitaa 
useammaksi vuodeksi kerrallaan. Sen sijaan 
valtava joukko ihmisiä hikoilee anomusten 
kimpussa vuosittain useita kertoja niin ano-
jien kuin myöntäjienkin leireissä.

Kieku-tapahtumissa on vuosien varrella 
vieraillut kymmenittäin taiteilijoita eri maista 
ja sen lisäksi yhdistys on ollut tukemassa 
muita tapahtumien järjestäjiä kurkkulau-
lajien saamiseksi Suomeen. Muun muassa 
Haapavesi folkeilla on kymmenen viime 
vuoden aikana käynyt useita kurkkulaulajia. 
Hienointa tapahtumien järjestämisessä on 
ollut tietenkin tutustua erilaisiin taiteilijoihin 
ja saada toimia välittäjänä ainutlaatuisiin 

elämyksiin. Raskainta on talouden järjestä-
minen ja tiedotuksen hoitaminen. Joukko-
tiedotusvälineiden kiinnostus tahtoo toimia 
laaki ja vainaa -periaatteella. Kurkkulaulua 
pidetään kapeana erikoisuutena, josta ei 
haluta uutisoida joka vuosi.

Festvaalien lisäksi on järjestetty työpajoja 
ja kursseja sekä pieniä klubeja ja lauluiltoja 
erilaisista teemoista, julkaistu silloin täl-
löin pientä lehteä sekä viime vuosina tiedo-
tettu tapahtumista sähköpostein. Kuluvana 
vuonna kotisivut uusittiin ja perustettiin 
www.kurkkulaulajat.fi. 

Tässä jutussa ei mainita kovin monen 
ihmisen nimeä, koska se ei tekisi oikeutta 
niille, jotka olisivat jääneet mainitsematta. 
Suomen kurkkulaulajat ry:n säännöissä 
sanotaan, että yhdistyksen ”tarkoituksena 
on edistää eri äänenkäytön tekniikkojen ja 
muotojen, erityisesti kurkkulaulun tunte-
musta ja asemaa”. Muut äänenkäyttötavat ovat 
jääneet vähän varjoon. Erityisesti äänitaide 
olisi ansainnut enemmän huomiota. Ehkäpä 
siihen löytyy oma porukkansa. Kurkkulaulun 
osalta tarkoitus on vuosikymmenen aikana 
toteutunut hyvin. Se on saanut ansaitsemaansa 
huomiota. Tietoisuus on lisääntynyt ja har-
rastajamäärä kasvanut. Yhden käden sormet 
eivät enää riitä kurkkulaulavien bändien 
laskemiseen. Mutta työ on vielä kesken.

On mahdotonta arvioida, ovatko suo-
malaiset poikkeuksellisen kiinnostuneita 
kurkkulaulusta tai omaavan siihen erityi-
siä lahjoja. Joka tapauksessa kurkkulaulu 
herättää yleistä kiinnostusta ja höömein 
harjoittelijoita on kymmenittäin Tietääkseni 
ainutlaatuisen paljon Keski-Aasian ulkopuo-
lella. Suomen kurkkulaulajilla on siihen oma 
osuutensa. Joka tapauksessa kiinnostus vie-
raisiin kulttuureihin johdattaa keskinäiseen 
ymmärrykseen ja sitä kautta voi peilata omaa 
kulttuuriaan ja kiinnostua siitäkin.

Sauli Heikkilä

Suomessa vierailleita 
kurkku- ja yläsävellaulajia  
ja yhtyeitä
Tuvalaiset:
Vladimir ja Lilija Sojan
Huun-Huur-Tu*
Kongar-ool Ondar ja Alim Kuntsun*
Albert Küvezin ja Yat-Kha*  
Tyva Kyzy
Chirgilchin
Tenores Góine di Nuoro (Sardinia, Italia)
KIVA (Kanada)
HOSOO (Mongolia)
Transmongolia*
Tenger Ayalguu*
Keukkojoen (Belgia)
Okna Tsahan-zam (Kalmukia)
Michael Ormistone ja Candina Valentino 
(Iso-Britannia)
Thomas Schmöckel (Saksa)
Nestor Kornblum (Espanja)
Mark van Tongeren (Hollanti)
Steven Sklar (USA)
* Kutsuja muu kuin Suomen kurkkulaulajat ry.

Vuoden 1999 Kiekun Altain Aiaiym ja Tuvan Chirgilchin pitivät kurssin kahvila Taikalampussa.

Vuoden 2000 Kiekun pelastajaksi osoittautui Keukkojoen. Belgialainen nuorisoyhtye tuli 
omalla kustannuksellaan pitämään pienen keikan mutta saikin suuren roolin, kun vain kaksi 
viikkoa ennen festivaalia mongolialainen Altai Hangai perui tulonsa viisumiongelmien vuoksi.
Griet De Taeye (vas.),  Maarten Decombel, Marijke Visterin, Raphaël De Cock, Sacha Van 
Loo ja Mieke Evenepoel (makuulla).
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Kiekussa pyrittiin tuomaan esille myös muita erityisiä laulutapoja. Jo 
ensimmäisesä Kiekussa esitti intiaanilaulua suomalainen Poor Lodge 
Singers. 1999 oli vuorossa aito Horsetail Kandasta.

Sardinialaisten tenores-kvartettien komppilaulajat käyttävät saman-
laisia laulutekniikoita kuin tuvalaiset kurkkulaulajat – tosin ilman ylä-
sävelmelodioita. Tenores Góine oli aina valmis lauluun ja ilonpitoon. 
Tässä juhlitaan ystävien seurassa konsertin jälkeen kotonani.

Michael Ormistone opettaa kädet ylhäällä, Candida Valentino avustaa 
hänen oikealla puolellaan.

Hollantilainen kurkkulaulaja ja etnomusikologi Mark van Tongeren on 
vieraillut Kieku-tapahtumassa kahdesti.

Konserttikaronkka 2001. Istumajärjestyksessä vasemmalta taakse ja takaisin: Eero Turkka, Hosoon vaimo Suvda, Ailangmaa 
Damyrang, Azimaa Küzüget, Choduraa Tumat (piilossa), Shoraana Kuular, Otkun Dostai, Vladimir Karujev eli Okna Tsahan-
zam, Kathy Brown eli Kiva ja Dangaa Khosbayar eli Hosoo.
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Kurkkulaulun historia on osittain 
hämärän peitossa, mutta kansan-
perinteen sisältämien viittausten 

perusteella höömei on tunnettu nykyisen 
Tuvan alueella viitisensataa vuotta. Tässä 
artikkelissa kerrotut asiat höömein histo-
riasta perustuvat Boris Tatarintsevin tut-
kimustuloksiin. Hän on tutkinut tuvalaisia 
sankarieepoksia, joiden juuret johtavat 
ainakin 1400-luvulle. 

Höömeitä sodassa ja rauhassa

Tuvalaisissa eepoksissa mainitaan kurkku-
laulutekniikoita nimeltä (höömei, sygyt, 
kargyraa) sekä kerrotaan, miten sotasankari 

lauloi höömeitä voimistaakseen taistelutah-
toaan. Laulu ei ollut pelkkää mölinää, vaan 
eepoksissa mainitaan erikseen, että bogaty-
rien – vaeltelevia sotasankareita – laulu oli 
melodista ja siinä oli sanat. Bogatyr saat-
toi laulaa vuorotellen tavallisella äänellä, 
vuoroin höömei-äänellä. Xan-Xülük -nimi-
sestä bogatyristä kerrotaan, että hän lauloi 
“äänellä, joka laajensi hänen rintakehäänsä 
ja mieltään.” Bogatyrit lauloivat höömeitä 
erityisesti kohdatessaan vihollisensa. Höömei 
kohosi bogatyrin rinnasta juuri ennen kuin 
hän surmasi vihollisensa. Samoin palatessaan 
onnistuneelta sota- tai metsästysretkeltä 
bogatyr lauloi Tatarintsevin mukaan höö-
meitä voitonlaulunaan.

Bogatyrien höömein lisäksi oli ole-
massa tavallisten kuolevaisten ihmisten 
höömeitä. Kun bogatyrien laulu ilmensi 
näiden mielentilaa, tavalliset ihmiset lau-
loivat höömeitä viihdyttääkseen jonkin 
kaanin hovin naisväkeä. Tämä tehtävä 
lankesi nuorille miehille. Yleisönä oli taval-
lisesti kaanin vaimo ja erityisesti tämän 
tytär, danggyna. Kun bogatyr lauloi höö-
meitä yksin ja ilman säestystä vuorotellen 
säkeistöjä ja höömei-melodioita, nuoret 
kaanin hovin höömei-laulajat lauloivat 
yhtyeinä, joissa saattoi olla jopa kolme-
kymmentä laulajaa.

Koska perinne kertoo vain bogatyrien 
ja hovin nuorukaisten laulusta, naisia ei 

Höömein historiasta 
Tuvalaiset ja mongolialaiset ovat taittaneet peistä kurkkulaulun 
alkuperästä pitkään. Kummat höömeilivät ensin. Höömein mestareiden 
vierailuilla olemme kuulleet hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Lopullinen 
totuus lienee yksinkertaisempi. Kansojen historia kietoutuu yhteen ja 
perinteet risteilevät vuoripurojen lailla. Se mistä höömein vuolas virta 
alun alkaen on lähtenyt, jäänee Altai-vuorten salaisuudeksi. Siitä, että 
kyseessä olisi vuosituhansien traditio, ei ole minkäänlaista näyttöä.
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nykyäänkään paljonkaan rohkaista höö-
mein harjoitteluun. Nykyisten tuvalaisten 
mielipiteet tästä jakautuvat kahtia. Eepok-
sissa naisten rooli oli kuitenkin lähes aina 
kuuntelijan rooli. 

Höömein tuvalaiset juuret

1600- ja 1700-luvuilla tuvalaisten paimento-
laisheimojen leirit ulottuivat laajalle alueelle. 
Tuvalaisia asui kaukana etelässä Mongolian 
Altai-vuorten eteläpuolisella alueella. Ajan 
mittaan Mongolian Altai-vuorten tuntumassa 
asuvat tuvalaiset ovat sulautuneet mongoli-
väestöön ja vain osa on säilyttänyt tuvan 
kielen. Osa Mongolian Altai-vuorten tuntu-
massa asuvista tuvalaisista oli asunut alueella 
aina ja niinpä  Länsi-Mongoliassa asuvat 
tuvalaiset uskovat nykyisen Tuvan alueen 
väestön olevan alun perin kotoisin tuolta 
alueelta. Esi-isien kotimaan uskottiin sijaitse-
van jonkin verran lännemmässä Mongoliasta 
alueella, jossa virtasi Eevi-joki. Kurkkulau-
lun juuret yhdistetään juuri Eevi-jokeen, 
jonka vedellä sanotaan olevan taikavoimia. 
Mongolian tuvalaiset muistelevat Eevi-jokea 
kaihoisasti ja uskovat, että sen rannat ovat 
heidän historiallinen kotiseutunsa ja höö-
mein kehto. Laulu ”Eevi-joen virta” on tuttu 
kaikille Mongolian tuvalaisille.

Nykyisin harva tietää, missä tuo joki 
sijaitsee, mutta se yhdistetään muihin jokiin, 
erityisesti Mustaan Irtyš-jokeen. Yleisen käsi-
tyksen mukaan Eevi-joki sijaitsee Mongolian 
ulkopuolella Länsi-Kiinan Xinjian-alueella, 
jossa asuu yhä pieni tuvalaisvähemmistö. 

Länsi-Mongolian tuvalaisväestön perin-
teisillä käsityksillä muinaisesta kotiseudus-
taan ja kurkkulaulun synnyinseudusta on 
ilmeisesti eräitä perusteita. On myös syytä 
huomata, että juuri tällä tuvalaisella väes-
töllä on ollut noiden perinteisten käsitysten 
säilyttämiselle huomattavasti paremmat 
edellytykset kuin nykyisen Tuvan alueella 
asuvalla väestöllä, jonka keskuudessa kan-
sallinen tietoisuus kehittyi  Tannu Tuvan 
itsenäisyyden aikana 1921–1944 nopeasti.

Höömii Mongoliassa
Samaan aikaan Länsi-Mongoliassa ja 
Mongo lian Altai-vuoriston seuduilla asuva 

tuvalaisväestö alkoi sulautua mongoliväes-
töön, mutta tuvalainen kulttuuriaines säilyi 
valtakielen ja -kulttuurin pohjalla. Tuva-
lainen kaksiääninen soololaulu sulautui 
tämän aineksen mukana valtakulttuurin 
perinteisiin. Mongolit ja tuvalaiset menivät 
usein keskenään naimisiin ja tiedetään, että 
Mongoliasta on annettu rajan ylitse lapsia 
tuvalaisille perheille. Kurkkulauluperin-
teen kehittyessä tuvan- ja mongolinkieliset 
ryhmät saivat toisiltaan vaikutteita, mutta 
etenkin Kiinan vallankumousta edeltävinä 
vuosina ennen vuotta 1911 tuvalaisten vai-
kutus oli vahvempi, sillä tuolloin Mongo-
lian kurkkulauluperinne oli taantumassa. 
Tähän vaikutti mm. lama-papiston höömein  

Kurkkulaulajan kertomaa…
Aldar Tamdyn Chirgilchin-yhtyeestä:
Höömein keksiminen
Tuvan kielestä kääntänyt Sami Jansson

Tuvalaisten keskuudessa tunnettu ”höömeiksi” sanottu laulutapa on erilainen kuin kaikkien 
muiden kansojen tuntema ”höömei”. Siitä isäni kertoi minulle seuraavia asioita.

Kun tuvalaiset hoitivat ja laidunsivat karjaansa ja alkoivat ratsastaa hevosilla, he tulivat 
ajan mittaan keksineeksi höömein ja sygytin. Se tapahtui kuuntelemalla ja oivaltamalla – höö-
mein alkuperä on luonnossa, karjassa ja villieläimissä. Vähitellen alettiin laulaa kauniisti ja 
ylistää höömeillä naisihmisiä, kauniita tyttöjä ja hyviä hevosia Sitten vähitellen höömei levisi 
muidenkin kansojen pariin. Tuvassa se kehittyi hyvin pitkälle.

Kuulin isältäni myös selityksen höömein keksimiselle. Joskus muinoin joku paimen oli läh-
tenyt etsimään karannutta karjaansa, ja pirskotettuaan vuorenylityspaikalla hän oli asettanut 
kenttäpullon alas, jolloin se oli alkanut tuulessa ujeltaa. Äänen kuultuaan paimen oli istunut 
alas ja alkanut laulaa höömeitä, ja sitten höömei oli levinnyt tuolta paimenelta.
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vastainen asenne. He eivät halunneet ihmis-
ten laulavan höömeitä, koska he näkivät sen 
liian maalliseksi perinteeksi.

Tuona jaksona höömei-perinteeseen 
vaikuttivat kaikkein voimakkaimmin Mongo-
lian asuinseuduille asettuneet tuvalaiset 
höömein mestarit. Jotkut mongolinkieliset 
heimot jäljittelivät suoraan kuulemiaan 
tuvalaisten laulajien esityksiä. Eräät mongo-
lialaiset amatöörilaulajat olivat oppineet 
höömeitä kuuntelemalla Tuvan radiota.

Mutta jo aikaisemmin kurkkulaulu oli 
ollut hyvin suosittua Länsi-Mongolian turk-
kilais-mongolinkielisellä alueella. Tämän 
kielellisesti sekoittuneen alueen höömei-lau-
lajat eivät ainoastaan esittäneet kurkkulau-
lua, vaan myös kehittivät sen eri tyylejä.

Mongoliassa uskotaan, että mongoli-
alainen höömei on syntynyt Tšandmanin 
alueella Länsi-Mongoliassa ja se onkin Mon-
golian höömein uuden nousun alue, jossa 
se kehittyi taidemuodoksi.

Sana ”höömii” on muuten mongolin 
kieltä, ei alunperin tuvaa, ja se tarkoittaa 
kurkunpäätä. Tuvalaiset eivät itse edes tunnu 
tietävän tätä.

Höömeileer, hörekteer vai kailaar?

Tuvan kielessä ei ole enää nykyisin sanaa 
kailaar, joka Tuvan lähialueilla, kuten 
Altain tasavallassa ja Hakassiassa tarkoit-
taa kurkkulaulua. Näillä seuduilla kai on 
samanlaista kuin tuvalainen kargyraa. Tätä 
ääntä käytetään, kun esitetään eeppistä 
materiaalia jonkin soittimen säetyksellä. 
Hakassian kansanperinteen mukaan kai eezi 
(kurkkulaulun henki) saapui Hakassiaan 
Tuvasta. Hakassiassa nimi sojan khai on 
tarkoittanut tuvalaista kurkkulaulua, johon 
liittyy viheltävä ääni.

Mongoliassa kurkkulaulun yleisnimi-
tys on höömii. Mongolin kielen termino-
logiassa erilaiset laulutyylit määritellään 
analyyttisesti eli lisätään jokin määritelmä 
sanaan höömii. Mongolilaulaja D. Sundui 
luettelee viisi erilaista tekniikkaa: xarkiraa 
xöömii (muriseva höömii), xamriin xöömii 
(nenähöömii), bagalzuuriin xöömii (kurk-
kuhöömii), tseeznii höömii (rintahöömii) 
ja kevliin höömii (vatsahöömii). Nimitys 
xarkiraa on ilmeisesti lainattu mongolin 
kieleen Tuvasta. 

Tuvassa kurkkulaulun yleisnimitys on 
höömei. Tutkijoiden näkemykset siitä, mil-
loin se tuli käyttöön, vaihtelevat laajasti 
1800-luvun lopusta aina 1980-luvulle asti. 
Tutkijat erottelevat myös toisistaan poikkea-
vasti höömeityylejä. Vakiintunut käytäntö 
tuntuu kuitenkin olevan, että perustyylejä on 
kolme: höömei, kargyraa ja sygyt. Päätyylit 
jakaantuvat vielä alalajeihin ja lisäksi on 
lueteltavissa nippu koristeltuja ja sekoitettuja 
tyylejä, kuten ezenggileer, borbangnadyr, 
tšylandyk. Toisinaan nimitykset borbangna-

dyr ja höömei sekoittuvat Tuvassa keskenään 
ja tänäkin päivänä eri kurkkulaulajilla saattaa 
olla erilaisia nimityksiä tekniikoille.

Sanaa hörekteer on Tuvassa ryhdytty 
käyttämään kurkkulaulun yleisnimityksenä 
vasta 2000-luvulla. Tähän on luultavasti syynä 
se, että Tuvassa on haluttu erotella höömei 
ja borbangnadyr toisistaan erillisinä tek-
niikkoina. Hörekteer (”huutaa”, ”kajauttaa 
rinnasta”) kurkkulaulun yleisnimityksenä saa 
tukea tuvalaisten laulajien tavasta kiinnittää 
huomiota rintaan. Rintaan liittyy tuvalai-
sessa kansanperinteessä sekä tunne että 
voima. Läheskään kaikki eivät ole uudistusta 

hyväksyneet ja ehkä on parasta pysyä höö-
miissä/höömeissä tullakseen ymmärretyksi 
niin Mongoliassa kuin Tuvassakin.

Sami Janssonin kirjoittaman historiikin 
pohjalta toimittanut ja täydentänyt 
Sauli Heikkilä

Saparo suoraksi
(Höömeitä laulava Büdükpen (tallentanut A. D. Araptšor, 
tuvan kielestä suomentanut S. Jansson)

Tannun Mežegeissä asusti kerran 
mies, jota sanottiin höömeitä laula-

vaksi Büdükpeniksi. Hän oli tavallinen 
köyhä paimen, mutta hänen veroistaan 
höömei-laulajaa ei tunnettu sen enem-
pää Tannu-Oola vuorten pohjoispuolella 
kuin etelässäkään, Övürin suunnalla. Koko 
Tannu-Tuvaa hallitseva Ambyn-nojan 
noudatti hänet vuorten ylitse laulamaan 
höömeitä. Kun etelästä, Kiinasta ja Mon-
goliasta, tuli suuria herroja, Tannu-Tuvan 
kaikkien kožuunien paikalliset johtajat kut-
suttiin koolle, ja silloin lähetettiin kiireen 
vilkkaa kuriiri noutamaan Büdükpeniä 
laulamaan näille.

Büdükpenin mukana lähti myös vir-
kamiehiä Mežegeistä. Oli määrä kulkea 
Tšagatai-järven kautta ja Tannu-Oola vuor-
ten ylitse Samagaltaihin. Vaikka oli kesä, 
Büdükpen kulki virttyneessä kauriinnahka-
takissa. Hän otti mukaan itse veistämänsä 
došpuluurin ja nousi halpaan satulaan 
hevosensa selkään. ”Istu lujasti satulassa!”, 
hänelle huudettiin. Kaksi virkamiestä, jotka 
olivat pukeutuneet hienoon kiinalaiseen 
silkkiin, kiinnitti Büdükpenin ratsun suit-
set molemmilta puolilta satuloihinsa ja 
yllytti hevoset raviin. Büdükpen itse kääri 
hihansa ja virkamiehiä päätä pidempänä 
istuen lähti matkaan došpuluuriaan tuon 
tuostakin soittaen, höömeitä ja sygytiä 
laulaen. Höömein innoittamina hevoset 
ravasivat aron poikki yhtä jalkaa askeltaen. 
Büdükpenin molemmilla puolilla olevat 
virkamiehet, näiden seuralaiset ja palvelijat 
lakkasivat hälisemästä ja ratsastivat vaito-

naisina pyyhkäisten silloin tällöin silmiään 
takkiensa pitkiin hihoihin. He matkasivat 
eteenpäin ajattelematta sitä, miten pitkä ja 
vaivalloinen matka oli. Kun Büdükpenin 
höömei-sygyt kaikui metsäisillä rinteillä, 
laumoittain metsän eläimiä kerääntyi tien 
laitaan ihastellen kuuntelemaan. Kun he 
saapuivat Samagaltaihin, he menivät esit-
täytymään Ambyn-nojanille. Nojan kutsui 
väkensä koolle ja käski Büdükpeniä: ”Lau-
lahan höömeitä, poika!”

Büdükpen lauloi kuulemma silloin 
niin kovaa, että hänen niskapalmikkonsa 
törrötti suoraan taaksepäin. Kun Ambyn-
nojan oli sinä päivänä puhjennut kol-
mannen kerran kyyneliin, Büdükpen oli 
viimein tyytyväinen. Saltšakin kožuunin 
nojan halusi kuulla lisää Büdükpenin 
höömeitä, joten hän ilmoitti, että tämän 
täytyy myöhemmin tulla usein käymään 
Kaa-Hemissä. Büdükpen tuli murheelli-
seksi, ja kun hän jatkoi höömei-lauluaan, 
hänen hevosensa silmistä valui kyyneliä ja 
hänen koiransa ulvoi.
Tangdy = vuoristometsä (tuv.); uul = vuori (mong.)
Övür = alue Etelä-Tuvassa, kansanperinteessä se viittaa 
ylimalkaisesti etelään.
Ambyn-nojan = Kiinan Tšing-dynastian aikainen mon-
golivasalli, joka oli Ulko-Mongolian Uliasutaista käsin 
hallinnoivan kiinalaisen kuvernöörin alaisuudessa.  Nykyi-
nen Tuvan alue oli Ambyn-nojanien aikoihin nimeltään 
Tangdy Urianghai. Koska tarinassa Büdükpenistä puhutaan 
Tannu-Tuvasta, on syytä epäillä, että tarina on sepitetty 
vuoden 1921 jälkeen, vaikka siinä viitataan alueellisiin 
ruhtinaisiin, Daa-nojaneihin ja Ambyn-nojaniin – siis 
vuotta 1911 edeltävään hallintojärjestelmään. 
Kožuun = Tangdy Uriankhain hallinnollinen alue, joita 
oli yhdeksän. 
Vuodesta 1921 vuoteen 1944 entinen Uriankhai-alue oli 
itsenäinen tasavalta, Tannu-Tuva.
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Choduraan takana Azimaa  
Küzhüget (vas.), Shoraana  
Kuular ja Ailangmaa Tamyrang.
Tuva Kyzy -yhtyeestä.Sa
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On mahdollista selvittää, millaisia 
kansoja maan päällä on asunut, 
tutkimalla sekä kansojen historiaa 

ja saavutuksia että nykyisin elävien kansojen 
ulkonaisia eroavaisuuksia ja maan erityis-
piirteitä. Niinpä kansojen luonteesta onkin 
voitu oppia paljon juuri tutustumalla niiden 
kulttuuriin.

1800-luvun loppupuolella tutkijat ja 
matkaajat alkoivat kiinnostua Aasian mante-
reen maantieteellisestä keskipisteestä, jossa 
Tuva sijaitsee. On ilmeistä, että vuoristoisen 
alueemme ennallaan säilyneet perinteet ja 
uskonto, luonnon kauneus ja rikas kulttuu-
rin perusta ovat innoittaneet sekä ammatti-
maisia etnografeja että harrastelijoita.

Nykyään maailmalla on alettu tietää 
Tuvan seudusta, tuvalaisten kotimaasta ja 
Tuvan kansasta meidän harvinaisen aar-
teemme, höömein ansiosta. Jo 1980-luvun 
loppupuolella Tuvan rikkaat harmoniat 
alkoivat tulla tunnetuiksi eri puolilla maa-
ilmaa ja sittemmin asiat ovat menneet suu-
resti eteenpäin. Ei liene liioittelua, ettei 
maailmalla ennen voitu kuulla tuvalaisen 
höömei-sygytin eikä monien erilaisten 
tuvalaisten laulutyylien kauneutta eikä 
tuvalaisten instrumenttien kaihoisaa soin-
tia. Tuvalainen ihminen on ihmeellisellä 
äänellään jättänyt jälkensä Pohjois- ja Etelä-
Amerikkaan, Afrikkaan sekä Australiaan ja 
jopa Madagaskarin saarelle. Ensimmäisten 
joukossa oli Tyva ensemble -orkesteri ja 
Tuvan kansan maineikkaat lapset, höö-
meilaulajat Gennadi Chash ja Gennadi 
Tumat, sekä tuvalaisten nykyinen ylpey-
den aihe, Kaigal-ool Khovalygin johtama 
ja maailmalla suurta mainetta niittänyt 
Huun-Huur-Tu -yhtye, Genghis Blues 
-elokuvassa historiaan ikuistettu Konggar-
ool Ondar, tuvalaisen rockmusiikin kärki-
nimet Albert Küvezin ja Aldyn-ool Sevek 
sekä tutkijamme Zoja Kyrgys ja Valentina 
Süzükei, joiden kaikkien vaikutus on ollut 
varsin merkittävä. Omalla panoksellaan 
jälkeään maailmaan ovat jättämässä myös 
nuoret mutta jo nimekkäät yhtyeet Chir-
gilchin, Alash ja Tyva kyzy, jotka työllään 
tekevät Tuvan maata tunnetuksi.

Tuvan maa ei kuitenkaan ole tullut 
tutuksi eri maiden ihmisille ainoastaan 
tuvalaisten höömeilaulajien ja tuva-
laisten muusikoiden toimesta, vaan 
myös Tuvaan saapuvien ja tuvalaista 
musiikkia ihailevien ihmisten ansiosta. 
Vaikka Aasian kansojen kulttuureissa 
tunnetaan tuvalaisten kurkkulaulutyy-
lien lisäksi monia muita jopa erittäin 
rikkaita ja kauniita kurkkulaulutyylejä, 

silti tuvalainen höömei – esittipä sitä mies 
tai nainen – on aivan erilaista kuin mikään 
muu nykyinen kurkkulaulu.

Tämän eroavaisuuden osoittaa se yksi-
tyiskohta, että tuvalaista höömeitä esitettäessä 
on perinteisesti tapana laulaa ”shu-de”, ”ooi”, 
”uvai-ooi” tai ”uvai-yngai-ooi”, toisin sanoen 
laulajan laulun sanallisen osuuden perään 
esitetyn yläsävelmelodian päättää erityinen 
tuvalaisen höömeikoulukunnan mukainen 
melodia ja fraseeraus. Tällaista erityistä fra-
seerausta ovat nykyään alkaneet käyttää sekä 
ulkomailta Tuvaan saapuneet höömein opis-
kelijat että muut aasialaiset kurkkulaulajat. 
Mikä tämän osoittaa? Se, että viimeisten neljän 
tai viiden vuoden kuluessa tuvalaista fraseera-
usta on alkanut ilmetä niin mongolialaisten, 
burjatialaisten, kalmukialaisten, altailaisten 
kuin hakassialaisten kurkkulaulusolistien ja 
yhtyeiden esityksissä, kuten voimme todeta 
heidän CD-levytyksistään. Ei liene väärin 
todeta, että he ovat nykyään omaksuneet 
monia piirteitä tuvalaisesta höömeistä ja 
rikastuttaneet omaa musiikkikulttuuriaan 
käyttämällä tuvalaista höömeiperin-
nettä apunaan.

Tuvalaisesta höömeistä kiinnostuneille 
ja tuvalaisten muusikoiden laulusta vai-
kutteita ottaville eri maista kotoisin ole-
ville ulkomaisille höömeilaulajille, joiden 
laulussa hehkuu puhaltamattakin aivan 
oikeantyyppinen kipinä, toivotan ilomielin 
menestystä jo siksikin, että he siten tekevät 
tuvalaista kulttuuria tunnetuksi. Näihin 
lukeutuvat etenkin suomalainen Cedip Tur 
-yhtye ja Imre Peemot. Niinpä toivon, että he 
kehittävät edelleen jo nyt oikeaan suuntaan 
harjoitettua ääntään, jossa kuuluu pilaama-
ton ja laimentamaton  tuvalainen sointi, ja 
että he tuvaksi laulamisen lisäksi pyrkisivät 
myös ymmärtämään ja puhumaan tuvaa.

Annan myös siunaukseni kaikkien eri-
laisten festivaalien toiminnalle, jotta ne 
menestyisivät tehdessään tunnetuksi eri 
kansojen kurkkulaulutyylejä ja myös jatkai-
sivat toimintaansa. Itse olen aikaisemmin 
osallistunut Saksassa, Japanissa ja Suomes-
sakin järjestetyille festivaaleille esiintyen 
höömeilaulajana ja muusikkona, ja niistä 
tapahtumista minulle on jäänyt paljon muis-
toja. Eivätkä ne ole pelkkiä muistoja, vaan 
ne ovat myös antaneet minulle ideoita, 

joista on ollut minulle myöhemmin paljon 
hyötyä opettaessani nuorelle tuvalaiselle 
sukupolvelle oikeaa tekniikkaa. Tuvan 
kansan täytyy mielestäni tällä tavalla 
varjella rikasta musiikkiaan.

Tuvassa suunnitellaan maailman-
laajuista höömeisymposiumia vuoden 
2008 elokuulle, jolloin tuvalaisella 
esiintymislavalla on mahdollista 
nähdä lukemattomia esiintyjiä lau-
lamassa tätä arvoituksellista kurk-
kulaulua, höömeitä. Tulevaa vuotta 
2008 mainostetaan Tuvassa höömein 
vuotena, ja niinpä kutsun kaikki 
tuvalaisesta kulttuurista ja tuvalai-
sen koulukunnan höömeistä kiin-

nostuneet ihmiset saapumaan tänne 
vaaleansinisten vuorten, jokien, järvien 

ja ihmeellisen höömein kotimaahan.

Choduraa Tumat 
Tyva kyzy -yhtyeen höömeilaulaja, 
Tuvan valtion yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen 
musiikinopettaja

Käänsi tuvan kielestä: 
Sami Jansson
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Myös Hosoon vuoden 2006 Haapa-
veden kaksipäiväinen kurssi oli 
melkoista rääkkiä. Hosoo puristaa 

tinkimättömällä tyylillään oppilaansa paljon 
pidemmälle kuin mihin he pystyvät, mikäli 
sisua riittää ja fysiikka kestää. Perusteknii-
koita, kuten tasaista hengitystä ja yläsävelten 
tasaista treenaamista ja hillittyä hallitsemista 
ei suinkaan unohdettu, mutta aika rankasti 
kurssi lähti liikkeelle edistyneemmällekin 
harrastajalle. Kun osallistujista vielä puolet 
oli aivan aloittelijoita, tuntui ensimmäisen 
päivän lopulla mahdottomalta että kahdessa 
päivässä moisella rääkillä saataisiin aikaan 
muuta kuin vähintään tilapäisiä äänielin-
vaurioita. Mutta kuitenkin toisen päivän 
päättyessä uurastus palkittiin ja aloittelijatkin 
saivat tuotettua oikean kuuloisia ylä-säveliä 
enemmän tai vähemmän oikealla teknii-
kalla. Kova rääkki toi siis tulosta. Hosoon 
kurssia voikin suositella, jos todella haluat 
päästä jyvälle kurkkulaulun syvimmästä ole-
muksesta.

Kurssilla opimme muutamia hyviä 
kikkoja perusharjoitteluun, mm. puo-

lioktaaviasteikon yläsävelten harjoituksen 
(”Biim-bääm-bööm-boo”), voimallisen ulos-
hönkimisen kutiavan kurkun hoivaamiseen 
sekä muita uloshengitysharjoituksia. Ehkä 
mieleenpainuvin kikka, joka kuitenkin on 
edelleen opettelematta, on alaleuan irroitus 
sijoiltaan leukalihasten avulla suuontelon 
ja samalla ylä-äänialan avartamiseksi. Tämä 
on Hosoon mukaan myös klassisten lau-
lajien käyttämä kikka (olen nähnyt näin 
tapahtuvan käytännössä). Selkeän tien mes-
taruuteen puolestaan takasi Hosoon treeni-
ohjelma: joka päivä yhteensä 20 minuuttia 
laulua, joista 2 minuuttia normaaliäänellä, 
2 minuuttia paineettomia ylä-ääneksiä ja 
loput kovaa Höömiitä. Tuloksia alkaa kuu-
lemma kuulua parissa kuukaudessa. Allekir-
joittaneet huomasivat kurssin tuottaneen 
tuloksia jo kuluneissa parissa päivässä äänen 
kirkastuttua aivan uusiin sfääreihin toisen 
päivän ehtoona. Oma osansa tässä on myös 
ahkeralla harjoittelulla kurssipäivien välissä. 
Hosoo antoi muutamille lisäoppia vielä sun-
nuntainakin festarialueella tavatessamme ja 
oli muutenkin perin mukava mies.

Hosoolla oli Haapavedellä mukanaan 
mongolialaisista oppilaistaan koostuva neli-

miehinen Transmongolia -yhtye. Yhtyeen 
jäsenet olivat nuoria mutta erittäin päte-
viä muusikoita niin laulun kuin soitonkin 
osalta. Kahdesta morin huurista, läskibas-
son kokoisesta ikh huurista sekä chanzysta 
ja topshuurista ja viidestä erinomaisesta 
laulajasta koostuva bändi oli todellinen 
yllätys positiivisessa mielessä. Transmongolia 
soitti kolme keikkaa, joista perjantai-illan 
sisätelttakonsertti oli lauantain ulkokeik-
kaa intensiivisempi (kirkkokonsertti jäi 
kuulematta). Joka tapauksessa bändi oli 
hurjassa vireessä ja kuulosti ajoittain erittäin 
hyvin toimivalta rockbändiltä, soundista 
tuli mieleen mm. Alamaailman Vasarat 
tai Apocalyptica. Bändin kokoonpano oli 
onnistunut ja rytmin ja syvyyttä sointiin 
toi varmasti juuri ikh huur, jota soitettiin 
välillä kuin läskibassoa, toisinaan jousella. 
Kappalevalikoima sisälsi Transmongolian 
omia sävellyksiä sekä perinteisiä mongoli-
alaisia kappaleita kiinnostavasti sovitettuna. 
Transmongolia oli Haapaveden kokoon-
panossaan todella näkemisen ja erityisesti 
kuulemisen arvoinen.

Jari Ilmonen  

Transmongolia Haapavedellä
Vuoden 2006 Haapavesi Folkin yhteydessä järjestettiin kurkkulaulukurssi, jonka vetäjänä 
oli mongolialainen Hosoo. Syksyllä 2004 Helsingissä pitämästään kurssista Hosoo 
oli jättänyt jälkeensä mielikuvan opettajasta, joka aloittaa opetuksen suoraan melko 
edistyneistä tekniikoista perusteiden jäädessä vähemmälle, opetusmetodi lienee melko 
perinteinen ”minä teen näin, tee sinä perässä” -menetelmä. Hosoo on mongolialaisen 
Höömiin ja todella kirkkaiden ja voimakkaiden ylä-sävelten mestari, joka asettaa riman 
tavattoman korkealle imitoimista yrittäville.

Naraa ja Ikh Huur teltassa.

Tsoomoo, Saruul, Hosoo ja Nasaa ulkolavalla.
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Illan aloittaa vietnamilaisen laulajattaren 
ja japanilaisen koton soittajan muodos-
tama duo. Keväällä 2007 ”France Musi-

que des Musiques du Monde” -palkinnon 
saavuttanut Huong Thanh on arvostetuimpia 
vietnamilaisia laulajattaria. Nykyään Pariisissa 
asuvan Thanhin äänen sanotaan sulattavan 
jäätiköitä ja saavan aavikot kukkimaan. 

Thanh syntyi Saigonissa tunnettuun 
muusikkoperheeseen ja perehtyi perintei-
seen vietnamilaiseen lauluun jo nuorena 
kotonaan vierailevien muusikoiden opas-
tuksella. Muutettuaan Pariisiin laulajatar 
jatkoi työskentelyä Vietnamin parhaiden 
muusikoiden kanssa, mukaan lukien oman 
isänsä, joka oli Cai Luong -ryhmästä tun-
nettu laulaja.

90-luvun puolivälissä Thanh aloitti yhteis-
työn jazzkitaristi Nguyen Len kanssa ja Len 
tuottamana hän on tehnyt useita ylistettyjä 
albumeita, joissa perinteinen vietnamilainen 
musiikki fuusioituu eurooppalaiseen jazziin. 
Trionsa ja Mieko Miyazakin kanssa Thanh on 
jatkanut myös täysin perinteisen vietnami-
laisen musiikin persoonallista tulkitsemista. 
Nguyen Le tuottaa myös Thanhin uusimman 
albumin, joka ilmestyy syksyllä 2007.

Thanhin sävykäs äänenkäyttö on vuo-
roin leikkisää, vuoroin kiihkeää ja aistilli-

suudessaan jopa flamencon äänenkäyttöön 
verrattua. Äänenmuodostuksessa kuullaan 
alueen perinteiselle laulutekniikalle tyypil-
listä glottaali- eli kurkkuäänteillä koristelua, 
korkeita trillejä ja pehmeitä keskialueen 
intonaatioita.

Thanhia säestää japanilainen kototaituri 
Mieko Miyazaki. Miyazaki aloitti kotonsoiton 
opiskelun jo yhdeksänvuotiaana ja on uransa 
aikana soittanut useiden eri kokoonpanojen 

kanssa ja myös säveltänyt ja sanoittanut 
musiikkia tv-ohjelmiin. Parhaiten hänet 
tunnetaan japanilaisiin lastenohjelmiin 
säveltämistään kappaleista, joista useista 
on tullut pop-hittejä Japanissa.

Lisätietoja: www.jmp.fr/gb

Illan toinen ääni on kurkkulaulaja Hosoo 
Transmongolia-yhtyeensä kanssa. Hosoo 
syntyi vuonna 1971 höömei-laulajien 

perheeseen Altai-vuorilla läntisessä Mon-
goliassa ja aloitti höömein opiskelun jo 
seitsemänvuotiaana.

Nuoreen ikäänsä nähden varsin pitkän 
uransa aikana Hosoo on palkittu parhaaksi 
mongolialaiseksi laulajaksi, levyttänyt sekä 
perinteistä kurkkulaulua että fuusioinut 
laulutyyliä sekä kiertänyt Kiinaa, Venäjää ja 
Eurooppaa eri yhtyeiden kanssa. 

Kaikki Transmongolia-yhtyeen jäsenet 
tulevat Altai-vuorilta ja ovat soittaneet 
yhdessä vuosia. Yhtye tunnetaan taitavista 
muusikoistaan ja tiukoista sovituksistaan. 
Höömein säestyksenä kuullaan morin huuria 
(hevosenpääsello) , ikh huuria (hevosen-
pääkontrabasso), chanzya, topshuuria sekä 
mongolialaista oboeta.

Lisätietoja: www.hosoo.de

Idän ainutlaatuisia  
 ääniä Äänen päivänä

Suomen kurkkulaulajien juhlavuoden kunniaksi järjestää Maailman musiikin keskus 
yhteistyössä Suomen kurkkulaulajien kanssa Äänen päivän 10.11. Iltakonsertissa Savoy-
teatterissa esiintyy kaksi ainutlaatuista äänenkäyttäjää: Huong Thanh Vietnamista ja 
Transmongolia yhtye Mongoliasta. 
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Erityisesti tätä tehtävää varten ins-
tituutti perustettiin vuonna 1979. 
Perustava yhteisö oli nimeltään 
Työväenmusiikin tutkimus ry, ja 

instituutti nimettiin Työväenmusiikki-insti-
tuutiksi. Perustamisvaiheen voimahahmo 
Ilpo Saunio toimi pitkään myös instituu-
tin johtajana, ja ensimmäinen hallituksen 
puheenjohtaja oli Pekka Gronow. Varhaisim-
pina vuosina tutkimus- ja julkaisutoiminta 
keskittyi työväenmusiikin tutkimukseen ja 
kirjallinen julkaisutoiminta oli vilkasta. Ilpo 
Saunion yhdessä Kalevi Immosen kanssa 
toimittama, ikimuistoinen Pororumpu 
ja bala laikka – Neuvostoliiton kansojen 
musiikki –radio-ohjelmasarja ja siitä julkaistu 
kirja avasivat lukemattomien suomalaisten 
sydämet vieraille kulttuureille.

Niin kansallisen kuin kansainvälisenkin 
musiikillisen toimintaympäristön muutoksen 
myötä tuli 90-luvun myötä ajankohtaiseksi 
instituutin nimenvaihdos, ja nykyinen nimi 
kuvaakin paremmin instituutin toiminta-
aluetta. Julkaisutoiminta on painottunut 

cd-tuotantoon, joka onkin tällä hetkellä 
erityisen aktiivista. Suomalais-ugrilaisen tut-
kimuskentän alueella julkaistaan Maailman 
musiikin keskuksen arkistoista, sekä yhteis-
työssä mm. Tampereen yliopiston musii-
kintutkimuksen kanssa niin vanhaa kuin 
vasta hiljattain tallennettua kenttä-äänitysten 
satoa. Tätä julkaisutoimintaa tukee Suomen 
Kulttuurirahasto, ja sarjan uusin julkaisu on 
joulukuussa julkaisujuhlansa saava, instituu-
tin nykyisen hallituksen puheenjohtajan 
Ilpo Saastamoisen tutkimustyö ”Son vuäinn 
– Hän näkee” Kolttasaamelaisten leuddeja 
Kuolasta (GMCD 0716). Lisäksi omilla 
resursseilla tuotetaan äänitteitä Suomen 
vähemmistöjen musiikeista. Tällä hetkellä 
on valmisteilla mm. Hilja Grönforsin levy 
Suomen romanien lauluja sekä Balkanin 
alueen ja erityisesti Turkin musiikkia esit-
tävän Nefes-yhtyeen levy. Äänitystyöt teh-
dään Maailman musiikin keskuksen omassa 
Global Mobile -studiossa.

Etnosoi! 20-vuotta

Suomen Kurkkulaulajien juhliessa 10-vuo-
tista historiaansa, juhlii Maailman musiikin 
keskuksen Etnosoi!-festivaali 20-vuotista 
taivaltaan. Ensimmmäinen festivaali 1988 
tehtiin kotimaisin artistivoimin, mutta jo 
heti seuraavasta vuodesta lähtien festivaali 
oli kansainvälinen. Ensimmäisiin kansain-
välisiin tähtiin lukeutui festivaalilla myö-
hemminkin esiintynyt Márta Sebestyén 
& Muzsikás Unkarista. Vuosien saatossa 
festivaali on esitellyt suomalaiselle yleisölle 
niin tuikituntemattomia artisteja kuin maa-
ilman valovoimaisimpia maailmanmusii-
kin tähtiä. Maailmanympärysmatkaa on 
tehty Malawista Kirgistaniin ja Brasiliasta 
Kuolan niemimaan Luujärvelle, kotimaisia 
artisteja unohtamatta. Maailman musiikin 
keskus järjestää konsertteja joskus myös 
Etnosoi!:n ulkopuolella, ja toimii tilauk-
sesta muiden tapahtumajärjestäjien tai yri-
tysten ohjelmakonsulttina tai tuottajana. 
Myös Suomessa toteutuneet WOMAD- 

Maailman kokoinen tehtävä

Lähes 30-vuotisen olemassaolonsa aikana 
Maailman musiikin keskus – Global Music 
Centre on tuonut Suomeen satoja muusikoita 
maailman eri kolkilta, sekä monilla muilla 
tavoin tiedottanut maailman musiikeista ja 
niihin liittyvistä traditioista. Esma Redzepova De
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tapahtumat ovat toteutuneet Maailman 
musiikin keskuksen tuottamina.

Kirjasto tiedonlähteenä

Maailman musiikin keskuksen kirjasto on 
erikoiskirjastojen osalta yksi aktiivisimmista 
tiedontuottajista Helsingin yliopiston Viola- 
ja Linda-tietokantoihin. Peruskokoelmien 
laajuus on noin 5000 äänitettä, videota ja 
nuottia, ja yli 2000 kirjaa. Lisäksi kokoel-
miin kuuluu tuhansien artikkelien laajui-
nen vinyyliarkisto; joukossa mm. kattava 
kuubalaisen musiikin erikoiskokoelma sekä  
n. 2000 kappaleen laajuinen kokoelma enti-
sen DDR:n tuottamaa taide- ja kansanmusiik-
kia. Kirjasto toimii käsikirjastoperiaatteella.

Monimuotoiseen 
musiikinopetukseen

Vaikka Maailman musiikin keskus järjestää 
omaa opetustoimintaa vain satunnaisesti, 
se osallistuu aktiivisesti monikulttuurisen 
musiikinopetuksen kehittämis- ja kokei-
luhankkeisiin sekä tarjoaa sijan erilaisten 
kurssien toteuttamiselle omissa tiloissaan. 
Monikulttuurisen musiikinopetuksen saralla 
vuosina 1995-97 toteutettu Pukinmäki-pro-
jekti oli Sibelius-Akatemian koulutuskes-
kuksen, Konserttikeskuksen ja Maailman 
musiikin keskuksen yhteinen, uraauurtava 
pilottiprojekti, jossa kokeiltiin yläasteelle 
soveltuvaa opetuksen mallia. Maailman 
musiikin keskus osallistuu erityisen mielel-
lään hankkeisiin ja yhteistyöprojekteihin 
joissa tähdätään entistä monimuotoisem-
paan musiikinopetukseen musiikkioppilai-
toksissa, ja toisaalta sellaisiin projekteihin 
joiden kautta pyritään turvaamaan musiikin 
ja muiden taideaineiden opetus peruskou-
lujen opetusohjelmissa.

Toiminta maahanmuuttajataustaisten 
muusikoiden ja heidän yhtyeidensä kanssa 
tähtää esiintymistilaisuuksien lisäämiseen 
ja uran edistämiseen niin Suomessa kuin 
kansainvälisesti, sekä toisaalta muusikoiden 
työllistämiseen opetustehtävissä kouluissa, 
päiväkodeissa,  musiikkioppilaitoksissa ja 
yliopistoissa.

Kehitysyhteistyötä

Kulttuurin alan kehitysyhteistyöprojektit ovat 
osa Maailman musiikin keskuksen toimintaa. 
Kehitysmaissa tapahtuvien hankkeiden kes-
keinen idea on, että niiden kautta tuetaan 

paikallista musiikintutkimusta tai musiik-
kiteollisuutta – eli luodaan edellytyksiä tai 
vahvistetaan kohdemaan paikallista, omaa 
toimintaa. Toisensuuntaisissa kehitysyhteis-
työprojekteissa tiedotetaan suomalaiselle 
yleisölle kehitysmaiden asioista; Oliver Mtu-
kudzi & The Black Spirits -yhtyeen vierailu 
Etnosoi!ssa 2006 oli juuri tämänlaatuinen 
operaatio. Vierailu ei ainoastaan tuottanut 
suomalaiselle yleisölle kohtaamista zimbab-
welaisen musiikin kanssa, vaan tiedotuksella 
päästiin myös laajempiin tavoitteisiin; suo-
malaisyleisölle välittyi niin tv:n kuin lehdis-
tönkin kautta tietoa Zimbabwen sosiaalisesta 
ja poliittisesta tilanteesta.

Kansainvälisellä kentällä

Vuosikymmenten saatossa Maailman musii-
kin keskukselle on toisaalta tutkimustoi-
minnan ja toisaalta festivaalitoiminnan 
kautta kehittynyt elävä ja käyttökelpoinen 
kansainvälinen toimintaverkko. Maailman 
musiikin keskus on laajan eurooppalaisen 
festivaaliorganisaation EFWMF European 
Forum of Worldwide Music Festivals’in 
perustajajäsen. EFWMF puolestaan käyn-
nisti nyt jo mammuttimaiseksi kasvaneet 
WOMEX-maailmanmusiikkimessut.

Tutkimus- ja äänitysprojektien myötä 
erityisen toimivat suhteet Maailman musiikin 
keskuksella on mm. Kuuban, Udmurtian 
ja Mordvan sekä Senegalin musiikin alan 
toimijoiden kanssa. Pohjoismainen kans-
sakäyminen luonnollisesti on aktiivista, ja 
se toteutuu yhteistyössä niin valtiollisten 
laitosten kuin esim. maailmanmusiikkiyh-
distysten ja -klubien kanssa.

Jaana-Maria Jukkara
Toiminnanjohtaja
Maailman musiikin keskus
www.globalmusic.fi

Maailman musiikin keskus 
– Global Music Centre on yksi 
viidestä opetusministeriön 
valtionapua saavista musiikki-
instituuteista. Sisarinstituutit 
ovat Kansanmusiikki-instituutti, 
Finlands svenska folkmusikinsti-
tut, Rytmi-instituutti ja Suomen 
Harmonikkainstituutti. 

Etnosoi!n teemaseminaari 2006. Manageri Deborah Metcalfe (vas.), 
laulaja Oliver 'Tuku' Mtukudzi, seminaarin moderaattori Jeremy 
Gould, laulajatar Aynur ja tuottaja/manageri Riza Okçu.

Herman Rechberger Etnosoi! Ääni ja Keho -työpajassaan.
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Soittimen varhaishistoriasta on vaikea 
sanoa mitään varmaa. Ketkä sen alun 
perin keksivät ja missä, on epäselvää, 

joskin voitaneen sanoa, että tuo paikka 
sijaitsee Suomesta melko lailla itään. Vaih-
toehdoiksi on tarjottu Itä-Siperiaa, nykyistä 
Kiinan kansantasavallan aluetta, Japania, 
Lounais-Aasiaa (esim. Thaimaa tai Indone-
sia) tai Oseanian saaria. Varmuutta asiaan ei 
todennäköisesti saada koskaan. Vanhimmat 
arkeologiset löydökset on tehty Hokkaidon 
saarelta Japanista ja ne ajoittuvat noin 900-
luvulle. Munniharppua on kuitenkin soitettu 
jo vuosituhansia aiemmin. Soittimen on 
arveltu olevan noin 5000 vuotta vanha.

Eurooppaan munniharppu on mah-
dollisesti tullut Vähä-Aasian (Bysantin) 
kautta. Aiemmin tuon ajateltiin tapahtu-
neen keskiajan varhaisina vuosina. Nykyisen 
käsityksen mukaan harppu on soinut Euroo-
passakin jo ajanlaskun alusta. Skandinaviassa 
harppu on ollut käytössä jo viikinkiajalla ja 
Suomenkin vanhimmat arkeologiset löydök-
set lienevät jo 1400-luvulta. Eurooppaan 
saavuttuaan munniharppu saavutti suosiota 
erityisesti talonpoikien ja muun köyhän 
rahvaan keskuudessa. Siihen liittyi usein 
käsityksiä noituudesta ja syntisestä elämästä, 
vaikka poikkeuksiakin oli. Esimerkiksi Nor-
jassa munniharppua ei pidetty paholaisen 
soittimena hardangerviulun tapaan. Mun-
niharppu eli myös lyhyen kukoistuskau-
den taidemusiikkisoittimena 1700-luvun 
loppupuolella erityisesti Baijerissa ja Itä-
vallassa. Tuolloin Itävaltalainen Johann G. 
Albrechtsberger sävelsi useita konserttoja 

munni harpulle ja orkesterille. Ainakin 
kolme niistä on levytetty viime vuosina. 
Taidesoittoa varten Itävallassa kehitettiin 
erityisiä tekniikoita, joilla on mahdollista 
soittaa useita munniharppuja – tavallisimmin 
3-5 – samaan aikaan. Tämä soittotapa on 
säilynyt Itävallassa ja Etelä-Saksassa näihin 
päiviin asti.

Amerikkaan ja Afrikkaan munniharppu 
päätyi Eurooppalaisten siirtomaaisäntien 
mukana. Näiden mantereiden alkuperäis-
väestöt eivät tiettävästi käyttäneet munni-
harppua ennen eurooppalaisten tuloa. 
Pohjois-Amerikan intiaanit omaksuivat sen 
nopeasti käytöönsä, koska Eurooppalaiset 
tapasivat ostaa intiaaneilta maa-alueita eri-
laisella rihkamalla. Tämän rihkamavirran 
joukossa vähintään satoja munniharppuja 
kulkeutui intiaaneille.

Eurooppalainen heteroglottinen mun-
niharppu muodostuu metallisesta kehyksestä 
ja siihen kiinnitetystä kielestä. Kielen pää on 
taivutettu ulospäin, jotta sitä olisi helpompi 
näppäillä. Aasiassa kieli taas on usein samaa 
kappaletta kuin kehys. Tällöin kieltä saa-
tetaan soittaa siihen kiinnitetystä narusta 
vetämällä tai itse kehystä näppäilemällä. 
Nämä harput on usein valmistettu bambusta 
tai puusta. Toki Aasiasta, erityisesti Koillis-
Siperiasta (esim. Jakutia, Tuva, Bashkiria) 
tavataan myös metallisia harppuja.

Jarno Miettinen, 
Suomen Munniharppuyhdistys
japemimi@cc.jyu.fi 
www.freewebs.com/munniharppu/

Munniharppunoimaan!
Munniharppu on eräs maailman vanhimmista ja levinneimmistä 
soittimista. Sitä soitetaan nykyään lähes joka puolella maailmaa

Näin sitä soitetaan
1. Ota munniharppu käteesi. Pidä kiinni 
soittimen kehyksen pyöreästä tai soikeasta osasta ja huo-
lehdi siitä, että kätesi koskettavat vain kehystä, ei kieltä. 
Älä myöskään purista kehystä likaa, sillä se saattaa joskus 
samuttaa kielen. Riittää, että sinulla sen verran tukeva ote 
soittimesta.

2. Aseta harppu hampaitasi vasten, 
soittimen ylempi jalka ylähampaita ja alempi alahampaita 
vasten, siten että jalat ovat tukevasti kiinni hampaissa. 
Hampaiden väliin on syytä jättää rako, jotta soittimen kieli 
pääsee värähtelemään suussa. Hieman etusormen paksuutta 
pienempi rako on riittävä. HUOM! Aseta harppu hampaiden 
eteen, ei niiden väliin! Hampaiden väliin asetettu harppu 
ei soi kunnolla ja tällöin on myös vaara, että soittaja puree 
harppua ja kielen sointi sammuu.

3. Aseta ylä- ja alahuulesi harpun 
jalkojen ympärille. Anna huulten olla rentona, 
niidenkään ei ole syytä puristaa soittimen jalkoja, koska 
kieli voi jälleen sammua. 

4. Näppäile kielen ulospäin taivutettua 
osaa sormellasi. Samalla kun kielen ääni kaikuu 
suuontelossa, aseta suuontelosi kuten ääntäisit vokaaleja 
(a,e,i,o,u,y,ä,ö) mutta älä tee äänihuulillasi mitään ääntä. 
Yritä tehdä o-vokaali niin pyöreäksi (takaiseksi) kuin pystyt 
ja tuloksena on harpun likipitäen matalin ääni. Asettaessa 
suusi i:n kakista terävimpään asentoon, harpusta pitäsi 
kuulua suurin piirtein korkein mahdollinen ääni. Muiden 
vokaalien artikulaatiopaikat tuottavat äänet korkeimman ja 
matalimman väliltä. Takavokaalit (a,o,u) tuottavat matalampia 
ääniä kuin etuvokaalit.

5. Hengitä. Munniharpun läpi hengittäminen on tärkeä 
soiton osa-alue. Soittimen ääni nimittäin on itsessään vaimea, 
mutta sitä pitää vahvistaa sisään- ja uloshengityksellä. Hen-
gitystä hyvä käyttää myös erilaisten rytmien ja aksenttien 
luontiin. Konsonanttien ”ääntäminen” pääsääntöisesti katkai-
see hengityksen ilmavirran kulun, joten myös konsonantteja 
käytetään paljon soiton rytmittämiseen. Yhdistelemällä erilaisia 
hengityskuvioita sekä edellä selitettyjä suun asentoja pystyt 
harjoiteltuasi soittamaan lähes minkä sävelmän hyvänsä.

Sardinia

Eesti

Tuva

Unkari   

Hakassia

Munni-
harppu on 
kätevä ja 
kohtuuhin-
tainen Tuvan 
tuliainen ja 
turistikauppo-
jenkin homuksilla 
pääsee mukavasti alkuun.

Thaimaal



- 17 -

Monet kurkkulaulajat soittavat 
homusta - parhaimpiin kuuluu 
Anatoli Kuular, joka ennen kuului 

Huun Huur Tu -yhtyeeseen. Sekä kurkku-
laulu- että homusmelodian muodostami-
seenhan käytetään samoja lihaksia. Joskus 
vaikuttaa jopa siltä, että homusta käsitel-
lään yhtenä kurkkulaulutyylinä: esimerkiksi 
vuoden 2003 suuressa kurkkulaulukilpailussa 
Kyzylissä jotkut kilpailijat eivät kurkkulau-
laneet vaan soittivat ainoastaan homusta. 
Useimpien soittajien homusrepertuaari vai-
kuttaa melko rajalliselta, yleisimmin kuulee 
yhtä tai kahta peruskappaletta. 

Homus mainitaan monissa tuvalaisissa 
kansanlauluissa – ja myös uudemmissa 
lauluissa. Esimerkiksi Chirgilchinin hitissä 
”Kolkhoztshu men” satakieli laulaa kun 
homus.

Eniten Tuvan homusperinnettä on tut-
kinut Valentina Süzükei. Hän on kirjoittanut 
aiheesta kirjan, jonka on määrä ilmestyä 
vuonna 2008. Süzükei on matkustellut 
useana vuonna äänittämässä homussoit-
tajia. Niinpä kirjan yhteydessä julkaistaan 
levyllinen näitä äänitteitä.

Kesällä 2006 matkailin Süzükein koti-
seudulla Bai-Taigassa Länsi-Tuvassa. Mat-
kalla havaitsin, että tällä alueella on rikas 
homusperinne.

Bai-Taigan alueen tunnetuin homus-
seppä Idamchap Khomushku (1917-1994) 
Shuin kylästä oli mestarillinen sekä seppänä 
että pelimannina. Valitettavasti Khomushkun 
soittoa on saatavilla vain yhdellä cd:llä yhden 

raidan verran, vaikka Süzükei on varmasti 
äänittänyt häntä enemmänkin:
Tuvinian Singers & Musicians - Chöömej: 
Throat-Singing from the center of Asia. 
World Network vol 21. 55838. 1993

Khomushkun homuspajan peri hänen 
oppilaansa Anatoli Kashpyk-ool, joka asuu 
Bai-Taigan suurimmassa kaupungissa Tee-
lissä. Hänen valmistamansa homukset kuu-
luvat parhaimpiin mitä Tuvasta voi tänä 
päivänä saada.

Tuvan ensimmäisillä homusfestivaaleilla 
2005 pääpalkinnon sai Aleksandr Salchak, 
pelimanni ja soitinrakentaja, joka on myös 
kotoisin Bai-Taigasta, Kyzyl Dagin kylästä. 
Hän ei enää kovin aktiivisesti tee homuksia, 
viimeksi hän valmisti homuksen lapsenlas-
taan varten. 

Salchakin ystävä Cherlig-ool Kuular 
soittaa myös homusta. Hän on kuitenkin 
paremmin tunnettu kirjailijana ja kirjal-
lisuuslehti Ulug-Hemin päätoimittajana. 
Lisäksi mainittakoon, että hän oli mukana 
järjestämässä kaikkein ensimmäistä kurkku-
laulufestivaalia Tuvassa vuonna 1981.

Tätä nykyä yksi aktiivisimmista homus-
sepistä on Tanai-Kherel Oidupaa, kuuluisan 
kurkkulaulaja Vladimir Oidupaan poika. 
Hänen homuksensa myyvät hyvin.

Homuksia myydään jopa pääkaupunki 
Kyzylin matkamuistokaupoissa, mutta niiden 
tekijöistä ei useinkaan saa tietoa ja niiden 
laatu vaihtelee. Niinpä on aina parasta ostaa 
homus suoraan sepältä.

Morten Abildsnes

Tuvan munniharppuseppiä ja -soittajia
Tuvassa munniharppua kutsutaan nimellä 'homus'. Tavallisimmin 
se on rautainen 'demir homus', mutta munniharppuja tehdään 
myös bambusta ('kuluzun homus') ja eri puulajeista. 

Aleksandr Salchak (vas.) talonsa portailla ystävänsä Cherlig-ool Kuularin kanssa.

Anatoli Kashpyk-ool soittaa Bai-Taigan maa-
kunnan porteilla.

Tanai-Kherel Oidupaa testaa tekemäänsä 
homusta.
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Nykyisin akustiikassa tarvitaan paljon 
signaalinkäsittelyn taitoja. Puheen-
käsittelyssä signaalinkäsittelyä 

sovelletaan puheensiirtoon, puheentun-
nistukseen, puheensiistaukseen ja puhesyn-
teesiin. Äänenkäsittelytekniikan opetuksessa 
painotetaan signaalinkäsittelyn yleisosaa-
mista, signaaliprosessoreiden ohjelmointia 
ja signaalinkäsittelyalgoritmien hallintaa. 
Audiotekniikassa sovelletaan signaalinkä-
sittelyä mm. äänentoistoon, audiokooda-
ukseen, musiikkiteknologiaan, aktiiviseen 
meluntorjuntaan, multimediaan ja virtu-
aalitodellisuuteen.

Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan 
sovelluksia ovat esimerkiksi matkapuhelin-
tekniikka, puheen ja äänen siirto verkossa, 
tietokoneen äänikäyttöliittymät, kaiuttimien 
ja äänentoistojärjestelmien sekä akustisten 
tilojen suunnittelu, soittimiin ja musiikkiin 
liittyvät sovellukset, multimedia, meluntor-
junta ja erilaiset akustiset mittaukset sekä 

ihmisäänen ja kuulon toiminnan lääketie-
teellinen tutkimus.

TKK:n akustiikan ja äänenkäsittely-
tekniikan laboratorion tutkimuksen mer-
kittävimmät painopistealueet ovat viime 
aikoina olleet soittimien mallintaminen ja 
luonnonmukainen synteesi ja kuuloa mal-
lintava signaalinkäsittely, kolmiulotteinen ja 
monikanavainen äänentoisto, puheentun-
nistus, puheentuottamisen analyysi, puheen 
laadun parantaminen matkapuhelimissa sekä 
puheenkäsittelyn matemaattiset menetelmät. 
Laboratoriolla on käytössään monipuoliset 
erikoistilat, mm. suuri kaiuton huone sekä 
kuunteluhuone. Lisätietoa akustiikan ja 
äänenkäsittelytekniikan laboratoriosta saat 
verkkosivuiltamme:

Vesa Välimäki, Martti Rahkila,  
Paavo Alku ja Matti Karjalainen

www.acoustics.hut.fi

Teknillinen korkeakoulu (TKK), akustiikan ja 
äänenkäsittelytekniikan laboratorio

Perinteisiä akustiikan osa-alueita ovat meluakustiikka, musiikkiakustiikka, 
sähköakustiikka sekä huone- ja rakennusakustiikka. Keskeinen osa-
alue on myös tekninen psykoakustiikka, joka perustuu kuulon toiminnan 
ymmärtämiseen ja jonka tuntemusta tarvitaan äänitekniikan sovelluksissa 
laidasta laitaan. Näillä alueilla on tärkeää ymmärtää fysikaalisia ilmiöitä 
sekä sitä miten ihminen havaitsee ääntä.

Vasemmalla TKK:n akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kuunteluhuone ja oikealla monikanavaäänentoiston tutkimukseen 
varattu kaiuton huone.

Teknillisen korkeakoulun akustiikan 
opiskelija Tuomo Raitio tulee mittaa-
maan ihmisen äänen rajoja kirjasto 
Kymppiin Helsingissä Suomen 
kurkkulaulajat ry:n järjestämänä 
Äänen päivänä 10.11.2007. Samassa 
tilaisuudessa luennoi ja vastaa yleisön 
kysymyksiin TF puheterapeutti Laura 
Lehto, joka on väitellyt Teknillisessä 
korkeakoulussa äänenkäytön kou-
lutuksen vaikuttavuudesta ryhmässä 
puhelintyöntekijöitä.
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Tuva on turkinsukuinen kieli, 
jota puhuu runsaat 200 000 
ihmistä kurkkulaulumailla Tuvan 
tasavallassa Venäjän federaation 
puolella ja n. 20 000 rajan takana 
Länsi-Mongoliassa sekä pari tuhatta 
Kiinassa. 

Suomen kurkkulaulajat ry. järjesti tuvan 
kielen peruskurssin Helsingissä tammi-

helmikuussa 2006. Kurssin käytännön asiat 
organisoi Outi Nummi ja opettajana toimi 
FM Sami Jansson Vaasasta, koulutukseltaan 
filosofian, latinan ja biologian aineenopet-
taja, joka on kartuttanut tuvan ja kurkkulau-
lun taitojaan matkoillaan Tuvaan vuosina 
2000, 2001 ja 2004.

Kurssia mainostettiin vetoamalla 
kiisteltyyn suomen ja turkin kielen suku-
laisuutta kannattavaan Altai-hypoteesiin: 
”Opiskele tuvan kieltä, testaa Altai-teoriaa!” 
– kävihän esim. M.A. Castrén lyhyesti Tuvassa 
vuonna 1847, ja jouduttuaan palaamaan 
viisumiongelmien vuoksi hyvin pian silloin 
Kiinaan kuuluneelta alueelta hän totesi 
odotustensa mukaisesti, että ”sojootit” 
(tuvalaiset) ”olivat kuin olivatkin perustaltaan 
samojedeja” (siis suomen kielisukulaisia). 
Nykyisin hypoteesi on hylätty, mutta tuvan 
kielestä löytyy monta suomea muistuttavaa 
sanaa, kuten sen (sinä) ja men (minä), ja 

tietenkin taivutuspäätteet, lauseenvastikkeet 
ja vokaalisointu.

Kurssille ilmoittautui 18 opiskelijaa, 
joista 14 ilmaantui paikalle ja loppuun 
asti oli mukana kymmenisen henkeä. 
Oppikirjana käytettiin peruskoulun 3. luokan 
luonnontieteen oppikirjaa, muutamaa 
Huun-Huur-Tu -yhtyeen kurkkulauluhittiä 
ja lisäksi Samin itse kirjoittamia lyhyitä 
keskusteluita, joissa kurssilaiset ja tunnetut 
tuvalaiset tapasivat matkalla Tuvaan tai 
perillä pääkaupunki Kyzylissä. Parhaiten 
mieleenjäänyt kielenoppimistilanne oli 
kuitenkin, kun Sami käski kurssilaisten 
kirjoittaa tekstiviestejä Moskovassa asuvalle 
tuvalaiselle Shoraanalle tuvaksi. 

Kesällä seurasi sitten lisää käytännön kie-
liharjoittelua, kun kurssilla olleista yhteensä 
7 lähti matkalle Tuvaan. En tiedä, millaisia 
kokemuksia muilla kurssilaisilla oli tuvan 
kielen käyttämisestä, mutta itse havaitsimme 
saavamme uudenlaisen ja syvemmän kontak-
tin vanhoihinkin tuttaviin, kun saatoimme 
venäjän sijasta käyttää tuvan kieltä. 

Kiinnostavin uusi tuttavuus oli Cherlig-
ool Kuular, kirjallisuuslehti Ulug-Hemin 
päätoimittaja ja runoilija. Tosin kun hän 
innostui soittamaan munniharppua ja 
improvisoimaan uusia humoristisia lau-
lunsäkeitä, jotka selvästi kertoivat meistä, 
sisälläni kihisi turhautuneisuus vajavaisesta 
kielitaidostani ja motivaatio oppia ymmär-
tämään, mitä nuo rivit tarkoittivat.

Pipa Paljakka

Altai-teoriaa 
 testaamassa

Tuvan kielen taustaa  
ja muutama sanoja

Tuva on turkkilaisperäinen kieli, jonka sanavarastoa on 
vahvistettu lainoilla mongolinkielestä. Niinpä tuvalainen 
ymmärtää jonkin verran mongolia ja turkkia. Myös mm. 
altai ja hakassi (nämä ovat tuvalaisten naapurikansoja) 
ovat tuvalle läheistä sukua. Altai muistuttaa hyvin paljon 
tuvaa. Näiden kielten välinen ero on arviolta samaa luokkaa 
kuin suomen ja viron. 

Tuvan kirjakieli on syntynyt vasta vuoden 1917 
jälkeen. Tuvassa riehui sisällissota vuosina 1917 - 1921. 
20-luvun alussa tilanne rauhoittui tilapäisesti ja Neuvostoliitto 
tunnusti Tuvan itsenäisyyden vuonna 1921. Mongolihallinnon 
perintönä käytti sivistyneistö luostareissa ja hallinnossa kirja-
mongolia vuosina 1920 – 1930 toisena virallisena kielenä. 
Tämän seurauksena Tuvassa käytössä olevat hallintotermit 
ovat mongolilainoja. Nykyisin mongoli on unohtunut keski-
vertotuvalaiselta ja kakkoskielenä käytetään venäjää. 

1930 - ja 1940-luku olivat poliittisesti epävakaata 
aikaa ja vuonna 1944 Tuva liittyi Neuvostoliittoon.  Kirjatuvan 
aakkoset olivat aluksi latinalaispohjaisia ja niitä käytettiin 
vuosina 1930-1941, mutta vuodesta 1940 eteenpäin  
aakkosina ryhdyttiin käyttämään kyrillisiä aakkosia kuten 
venäjässä. Joitakin merkkejä, kuten ö:tä ei venäjässä ole, 
mutta tuvassa (ja mongolissa) se on tarpeen, joten aakkosia 
on hieman muutettu tarpeen mukaan.

Ekii = Terve, päivää
Bajîrlig! = Näkemiin
Chok = Ei
Ije= Kyllä
Chaa = Selvä, hyvä on
Chettirdim = Kiitos
Azhîrbas = Eipä kestä; Ole hyvä 
Kirip bolur be? = Saako tulla sisään?
Ije, kiringer = Joo, astukaa sisään  
Mînaar ertinger = Siirtykääpä tänne  
Olurungar = Istukaa
Kajîîn keldinger? = Mistä päin olette?
Tîvadan keldivis = Me tulemme Tuvasta
Kazhan keldinger? = Milloin olette tulleet?  
Am chaa keldivis = Me tulimme aivan äsken 
Dyyn keldim = Minä tulin eilen 
Kadîîngar kandîg-dîr? = Kuinka voitte?
Kadîîng kandîg-dîr? 
Eki-le-dir sen be? = Kuinka (sinä) voit? 
Chettirdim, eki-dir = Kiitos hyvin 
Solun chyy boop tur? = Mitä kuuluu? 
Onza chyve chogul = Ei mitään erityistä  
Azhîl-herek kandîg dîr? = Miten sujuu töissä? 
Eki-le chorup tur =  Hyvin menee 
Kelgeninger deeš chettirdim = Kiitos, kun kävitte 
Eki uduur sen = Nuku hyvin 
Eki uduur siler = Nukkukaa hyvin  
Sami Jansson

Sami Janssonin 
(edessä keskellä) 
verraton kielitaito 
on sinikkään työn 
tulosta. Tuvalaiset 
ovat suhtautuneet 
opiskeluun ilolla 
ja avuliaisuudella. 
Huun-Huur-Tu 
-yhtyeenAnatoli Kuu-
larilla kädessään 
artikkelissa mai-
nittu Boidus ertemi 
– luonnontieteen 
oppikirja. Muut 
kuvan henkilöt ovat 
Alexei Saryglar, 
Kaigal-ool Khova-
lig, Sauli Heikkilä, 
Eero Turkka ja 
Sayan Baba.
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Soitinrakennushanke jäi kuitenkin 
vireille. Morin huurin voimakkaan 
soundin lisäksi kaipasin myös jotakin 

hiljaisempaa instrumenttia, jonka päälle ei 
tarvitse huutaa. Morin huuria tutkimalla olin 
päässyt perille sen rakenteesta ja toiminta-
tavasta. Lisää tietoa löysin Carole Peggin 
(2001) kirjasta ”Mongolian Music, Dance, 
& Oral Narrative”. Lisäksi internetistä löytyi 
piirustukset sekä igilille että morin Huurille 
(http://www.tjohnsonguitars.com/iandm.
htm), ja omat soittimeni valmistuivat lopulta 
2006 ja 2007. Kerron tässä soitinten raken-
nusprosessista ja materiaaleista.

Ikil

Mongolialainen ikil on morin huurin esiaste 
ja itse asiassa soinniltaan ja materiaaleiltaan 
hyvin lähellä tuvalaista igiliä (Pegg 2001). 
Se on alun perin länsimongolialainen juh-
lien säestämiseen käytetty kansansoitin. 
”Moderni” puukantinen morin huur on 
saanut vaikutteita länsimaisesta sellosta ja 
se on suunniteltu voimakasääniseksi suuria 
orkestereita varten.

Ikilin ja morin huurin toimintaperiaate 
on yksinkertainen: yhdestä puusta valmis-
tettu kaula kulkee resonoivan laatikon läpi 
ja kielet kiristetään yläpäästään kaulaan ja 
alapäästään resonoivaa kantta vasten ylä- ja 
alatallan avulla. Kaulan ei tarvitse olla kiin-
nitetty kaikulaatikkoon, vaan hyvin sovitetut 
osat pysyvät kiinni kun kielet on kiristetty. 
Ikilin ja morin huurin ero on laatikon raken-
teessa: Ikilissä laatikon kehä on puuta mutta 
etu- ja takakansi nahkaa, morin huurissa 
kannet ovat puuta. Puukansi ja siihen liittyvä 
tappi, joka välittää etukannen värähtelyn 

takakanteen, sekä etukannen sisäpuolelle 
bassokielen suuntaisesti liimattu, värähte-
lyä voimistava puuliiste ovat länsimaisista 
jousisoittimista kopioituja, ääntä voimistavia 
rakenteita. Sekä tappi että liiste sijoittu-

vat alatallan kohdalle. En keksinyt mitään 
keinoa asentaa näitä rakenteita nahkakan-
tiseen ikiliin, joten ne jäivät pois. Alkupe-
räisissäkään niitä ei oletettavasti ole.

Käytin ikilini kaulaan vaahteraa. Kaiku-
kopan kehän tein puuvarastosta löytyneestä 
jämerästä ja tiuhasyisestä kuusipöllistä kir-
veellä lyödyistä ja hiukan silotelluista 8-10 
mm paksuista viiluista. Liimasin kehän nur-
kistaan tukirimojen avulla ja veistin kaulan 
läpimenoaukot kehän etu- ja takapäähän. 
Kaulaan tein puiset viritintapit varastosta 
löytyneestä harjanvarresta (puu on liian 
pehmeää ja virityksen pysymiseksi tappien 
uusiminen on tarpeen), ja tallat tein vaah-
terasta.

Jigil

Tuvalainen igil tehdään yhdestä puusta, 
yleensä havupuusta (esim. lehtikuusi tai 
kotimainen kuusi), kovertamalla kaulan 
jatkeeksi lusikkamainen kaikukoppa. 
Kansi liimataan ikilin tapaan raakavuo-
dasta. Minulla oli pakkomielteenä tehdä 
soitin varastosta löytyvästä puutavarasta sen 
sijaan, että hankkisin sopivan lankun soitinta 
varten. Varastossa oleva ”sopiva” puutavara 
sattui olemaan n. 15 cm paksuinen vaahte-
rapölli, josta haarautui kaksi ohuempaa, 
kaarevaa oksaa. Veistin kaulan rungosta 
niin, että toinen haaraoksa jäi kaikukopan 
tukirakenteeksi. Suunnittelin kaikukopan 
rakentamista oksasta veistetyn perustuksen 
varaan pari vuotta, mielessä pyöri mm. vii-
luista liimaaminen luuttujen tai balalaikan 
tapaan sekä laminointi ja muutamia muita 
mitä kummallisempia virityksiä. Lopulta tein 
kuitenkin kopan helpoimmalla materiaa-

Tee soittimesi itse!
Aloitellessani kurkkulauluharrastusta halusin pian säestämiseen jonkin 
autenttisen instrumentin. Kun hevosenpääviuluja ei juuri ollut helposti 
saatavilla, ajattelin tee-se-itse-miehenä tekaista soittimen itse. En kuitenkaan 
tiennyt hevosenpääviulujen tai jousisoitinten rakenteesta ylipäätään mitään, 
eivätkä kyselyni Igilin rakennusohjeista tuottaneet tulosta, kun muutamat 
meikäläiset rakentajat eivät ehtineet opastamaan. Projekti venyi, mutta onneksi 
sain ostettua Helsingissä 2003 vierailleilta mongoleilta oikean Morin Huurin.

Ikil ja jousi valmiina.
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lien sallimalla tavalla, liimasin sen kahdesta 
koverretusta vaahterankappaleesta oksasta 
veistetyn keskikappaleen molemmin puolin. 
Jätin kopan reunat parin sentin vahvuisiksi. 
Pohjan paksuus oli ohuimmalta kohdaltaan 
8-10 mm. Tuvalaisista igileistä saamani tun-
tuman mukaan tämä on melko paljon, pohja 
tuntuu yleensä olevan ohuempi. Ohuempi 
pohja soi herkemmin. igiliin kuuluu myös 
värähtelyn kannesta koko runkoon välittävä 
puutappi, jonka asensin poraamalla poh-
jaan sopivan reiän tuvalaisen igilin mallin 
mukaan. Tappi jätetään muutaman millin 
muuta kansitasoa korkeammaksi nahkakan-
nen jännityksen voimistamiseksi.

Soittimeni nimeksi tuli Jigil tarvikkeista 
ja rakentajan päähänpistoista johtuvasta per-
soonallisesta muotoilusta johtuen. Vaahte-
ran sivuhaaran muodosta johtuen soittimen 
sivuprofiiliin jäi mutka, jollaista tuvalaisessa 
igilissä ei ole. Soittimen rakentaminen oli 
pitkä ja turhankin monimutkainen prosessi, 
ja kenelle tahansa suosittelen mieluummin 
perinteistä tapaa. Minullakin on kuivumassa 
pari tuhtia lankkua vanhaa mäntyä seuraavaa 
rakennusprojektia varten. Jigilin sointiin olen 
kuitenkin tyytyväinen, se on tuvalaisiin instru-
mentteihin verrattuna melko autenttinen.

Nahkakannet

Kansiin käytin alun perin kaupallisesti saa-
tavaa (www.keminnahkatarvike.fi) ”rumpu-
nahkaa”, eli parkitsematonta, karvottua ja 
puhdistettua poron raakavuotaa, joka venyy 
märkänä ja kutistuu kuivuessaan kovaksi ja 
lähes perään antamattomaksi kalvoksi. Osta-
mani nahka oli kuitenkin turhan ohutta ja 
sillä oli taipumus antaa periksi kielten alla. 
Vaihdoin ikilin etukannen nahkan porosta 
itse valmistamaani valkohäntäpeuran vasan 
raakavuotaan. Poistin karvat tuoreesta, 
suolaamattomasta nahkasta karvat koivun 
tuhkalla, joka emäksisenä irrottaa karvat 
tupistaan tehokkaasti. Pidin nahkaa rullalla 
viileässä koivuntuhka lihapuolelle levitettynä 
noin viikon, minkä jälkeen karva irtosi kaa-
pimalla helposti. Huolellisen pesun jälkeen 
kuivasin nahkan pingotettuna myöhempää 
käyttöä varten. Nahan valmistus on tuoksah-
tavaa hommaa, enkä suosittele sitä yksiön 
vessassa tehtäväksi.

Kun tuli kansien liimaamisen aika, 
kostutin kuivatun nahkan uudestaan jotta 
sen saisi venytettyä kehän päälle. Hyvin 
kuivuneen peuranvuodan kasteleminen kim-
moisaksi vaati parin päivän liotuksen, mutta 
poron rumpunahka kastuu muutamassa 
tunnissa. Kansinahkan voi myös liimata heti 
nahkan valmistuksen jälkeen jos työvaiheet 
osuvat sopivasti kohdalleen, tai sen voi säilöä 
pakastettuna. Nahka liimataan luusta, jän-
teistä ym. valmistetulla luonnonliimalla, joka 
on samaa ainetta kuin nahkan sidosaineet, 
eli gelatiinia. Taiteilijatarvikeliikkeistä saa 
tähän tarkoitukseen sopivaa ”jänisliimaa”, 
joka on oletettavasti teurasjätteistä keitetty 
(tuskin jäniksistä). Tee-se-itse-mies ei tässä-
kään tyydy kaupan tuotteisiin. Erinomaisen 
jämäkkää liimaa saa keitettyä mm. kuhan, 
hauen ja ahvenen nahkoista. Nahkoja tms. 

teurasjätteitä keitellään vähässä vedessä 
hiljaisella tulella muutama tunti ja siivilöi-
dään suomut ja muut vielä liukenemattomat 
jätteet pois. Haju on materiaalin mukainen, 
ja esim. kiehuvien kalannahkojen haju voi 
muutaman tunnin jälkeen tuntua joistakin 
epämiellyttävältä. 

Hyvä gelatiiniliima on kuumana sii-
rappimaista, jäähtyneenä hyytelöä, ja kui-
vuneena lähes lasinkovaa. Liima levitetään 
puuhun kuumana ja nahka pingotetaan 
välittömästi sen päälle. Ennen liimaamista 
puu kannattaa kostuttaa ja sen voi pohjustaa 
ohuella liimakerroksella jonka annetaan 
vetäytyä puuhun jonkin aikaa. Nahka voi-
daan pingottaa tekemällä sen reunoihin 
parin sentin välein reikiä, joista pujotetaan 
samasta nahkasta leikattuja suikaleita. Sui-
kaleet sidotaan kopan yli niin, että nahka 
pingottuu tasaisesti. Raakavuotahihnojen 
käyttämisessä on se etu, että kun sekä nahka 
että hihnat kutistuvat kuivuessaan, nahka 
pingottuu tasaisesti ja voimakkaasti kehälle. 
Liima ja nahka kuivuvat huoneen lämmössä 
muutamassa päivässä, mutta varmuuden 
vuoksi tekeleen kannattaa antaa kuivua 
vaikka viikon.

Jigilin kaikukoppa liimattuna ennen viimeistelyä etupuolelta ja takapuolelta nahka-
kannen liimaamisen jälkeen.

Jigil valmiina, jousi on samanlainen kuin ikilissä.

Nahkoja tms. teurasjätteitä 

keitellään vähässä vedessä 

hiljaisella tulella muutama tunti...
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Kielet ja sointi

Kaiken yllä kuvatun vaivannäön jälkeen 
havaitsin, että kielet ovat jouhisoittimessa 
lähes tärkein osa. Minulla oli nippu ystäväni 
hevosilta ”Huima” ja ”Sävel” saatuja häntäjou-
hia, joista osa oli juuri ja juuri riittävän pitkiä 
kieliksi (n. 1 m). Keitin kielet kolmesti vettä 
vaihtaen rasvan poistamiseksi - tässä työvai-
heessa saa koko kämppään kotoisan hevosen 
hajun! Tärkeintä kielten valmistamisessa 
on se, että kaikki säikeet tallojen välillä ovat 
yhdensuuntaisia ja samassa jännityksessä, ris-
tikkäiset tai epätasaisesti jännittyneet säikeet 
tuovat sointiin soraääniä. Liukkaiden jouhien 
kanssa päiden sitominen kiinteiksi ja pysyviksi 
on haasteellista, mutta palmikoimalla säikeitä 
muutaman sentin matkalta kielet pysyvät 
hyvin kasassa. Päät voi vielä varmistaa esim. 
liimalla, lakalla tai vastaavalla.

Kokeilin myös kielten valmistamista 
nailonista, toisin sanoen kalastussiimasta. 
Japanilainen 0.20 mm paksuinen ”Kinetic 
Super Strong” osoittautui melko hyväksi 
valinnaksi. Siima kestää jouhta paremmin 
kosteuden ja lämpötilan vaihteluja, mikä 
on esiintymisolosuhteissa useimmiten erin-
omainen ominaisuus. Siimakielen sointi on 
jouhta terävämpi ja joustavampana siima-
kielissä on myös laajemmat mahdollisuudet 
virittää samat kielet eri vireisiin. Jouhien 
sointi on pehmeämpi ja tukevampi. Imreltä 
saamani vihjeen mukaan kokeilin myös Jigi-
lin bassokielenä jouhta ja yläkielenä siimaa, 
mikä toimii hyvin. Tällöin korkeamman 
kielen melodiat korostuvat ja bassokielen 
sointi on toisaalta tukevampi.

Jousi

Perinteinen jouhikon ja igilin jousi on kaare-
van puuvarren varaan viritetty nippu jouhia. 
Katkaisin peukalonpaksuisen pihlajanvesan, 
jonka kuorin ja veistin 10 cm tyveä lukuun 
ottamatta litteäksi. Viritin jousen kaareksi 
narun avulla ja kuivasin muutaman viikon. 
Näkemissäni tuvalaisissa jousissa jouhet ovat 
yleensä löysä nippu, minkä havaitsin olevan 
soinnin kannalta tärkeää. Omassa jousessani 
jouhet olivat aluksi liian tiukalla, mikä vaatii 
soittajalta enemmän ja tuottaa helpommin 
ei-toivottuja ääniä.

Lopuksi

Kirjoitin tämän tarinan pelastaakseni jonkun 
soittimen rakentamista harkitsevan muuta-
milta ylimääräisiltä työtunneilta, joita kokeel-
lisessa rakennustavassani väistämättä kului. 
Ihan kaikkia vaiheita en tässä kuvannut. 
Soitinten rakentaminen kiireettömästi oli 
loppujen lopuksi palkitsevaa, molemmista 
soittopeleistä sain ulos melko lailla sellaisen 
soinnin kuin halusinkin.

Jari Ilmonen

No mutta oppiiko, tivaa peräänan-
tamaton kysyjä. Sekä tutkijana että 
käytännön laulunopettajana vas-

taan: Lähtötasosta riippumatta jokainen 
pystyy kehittämään laulamistaan. Useim-
milla ihmisillä laulamisongelmat liittyvät 
uskomuksiin omasta laulutaidottomuudesta 
ja/tai lauluäänen- käytön ongelmiin. 

Esimerkiksi koulun laulamistilanteissa on 
voitu saada niin lannistavia kommentteja, 
että ihminen on lakannut tyystin laulamasta. 
Ymmärtämättömät kommentit ovat siis joh-
taneet itseään toteuttavaan ennusteeseen. 

Jos kuitenkin yrittää laulaa, on aika 
tavallista, että se tuntuu pahalta kurkussa 
tai vähänkään korkeammalle on hankala 
laulaa. Lauluääni voi siis ruostua, jos sitä 
ei käytä. Toisten on myös vaikea hahmot-
taa lauluäänenkorkeuksia, ei oikein tiedä, 
laulaako oikein vai väärin. Mutta on huo-
mionarvoista, että ns. nuottikorva ja laula-
minen ovat yhteydessä toisiinsa. Ei siis ole 
välttämättä niin, että voidakseen laulaa, 
on oltava valmiina hyvä nuottikorva, vaan 
laulamisen harjoittelu harjoittaa samalla 
myös nuottikorvaa. 

Siis hyvät uutiset pähkinänkuoressa: 
Laulamaan oppii laulamalla! Lisäksi kai-
kenlaiset rennot ja hauskat ääniharjoitukset 
auttavat kurkunpään lihaksiston toimintaa. 
Myös puheäänen kestävyys ja ilmaisukyky 
kasvavat tällaisista harjoitteista. Laulaminen 

on hauskaa, ilahduttavaa ja elähdyttävää 
ja laulaminen kuuluu kaikille. 

Uskomukset ”laulutaidottomuu-
desta” ihmisen pysyvänä ominaisuu-

tena istuvat kuitenkin lujassa. Aika 
usein satunnainen keskustelukumppanini 
kommentoi tyyliin ”Kuulisitpa mun laulavan! 
Mä olen täysin toivoton tapaus”. Tähän sitten 
sanon, että lähdepä kokeilemaan. Ja nyt tulee 
tärkeä mainos: Tarjoamme laulunopetusta 
nimenomaan niille, jotka haluaisivat laulaa ja 
oppia laulamaan, mutta eivät oikein uskalla 
tai osaa. Tarkat tausta- ja kurssitiedot löytyvät 
sivulta www.lauluavain.fi. Käypä katsomassa 
ja saa kertoa kavereillekin! 

Ava Numminen

Ava Numminen luennoi ja vastaa kysymyksiin 
Äänen päivänä 10.11. Kirjasto 10, Elielinau-
kio 2 G.  
Tilaisuus alkaa klo 14.

Oppiiko kuka 
 tahansa laulamaan?
Otsikon kysymys on esitetty minulle usein tehtyäni väitöskirjan 
”Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi. Tutkimus aikuisen laulutaidon 
lukoista ja niiden aukaisemisesta”. Kysymys on hyvä, mutta erinomaisen 
vaikea vastata. Vastaus riippuu nimittäin siitä, mitä laulamisella  
tarkoitetaan, onko ihminen kiinnostunut laulamisesta, saako hän opastusta 
laulamiseen jne., luetteloa voisi jatkaa pitkään. 
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Levin, Theodore Craig & Valentina 
Süzükei. 2006. Where rivers and 
mountains sing : sound, music,  
and nomadism in Tuva and beyond.
Bloomington, Ind. : Indiana  
University Press.

Ted Levin on amerikkalainen 
musiikkitieteen professori, 
joka on jo pitkään ollut tuvalai-

sen musiikin pauloissa. Hän matkusti 
Tuvaan ensimmäistä kertaa vuonna 
1987 osana neuvostoliittolaisamerik-
kalaista retkikuntaa tavoitteenaan tal-
lentaa tuvalaista musiikkiperinnettä. 
Tämän retken ja seuraavan vuoden 
vastaavan matkan äänitteistä amerik-
kalainen levy-yhtiö Folkways julkaisi 
cd:n nimellä ”Voices from the center 
of Asia” (jäljempänä käytän lyhen-
nettä VCA). Tämä oli ensimmäi-
nen lännessä julkaistu ainoastaan 
tuvalaiseen musiikkiin keskittyvä 
levy, joka muuten sai yllättävän 
hyvän vastaanoton. Monille tämä 
levy oli ensimmäinen kosketus tuvalaiseen 
musiikkiin.

Menestyksekkään VCA:n vanavedessä 
tuvalaiset muusikot aloittivat Amerikan 
valloituksen. Levinillä oli taas sormensa 
pelissä: hän tutustui yhtyeeseen nimeltä 
Huun Huur Tu (jäljempänä HHT), jolle hän 
sitten monen vuoden ajan järjesti Amerikan-
kiertueita. Hän myös tuotti yhtyeen kolme 
ensimmäistä levyä.

HHT mainitaan tuon tuostakin Levinin 
uudessa kirjassa ”Where rivers and moun-
tains sing: sound, music, and nomadism in 
Tuva and beyond”. 

Levin kirjoittaa HHT:n konserteista 
USA:ssa, heidän pitämistään kurkkulaulu-
kursseista ja amerikkalaisyleisöstä. Mutta 
Levin on matkustellut HHTlaisten kanssa 
myös yhtyeen kotiseuduilla, muun muassa 
äänittääkseen tuvalaista musiikkia tuvalaisen 
luonnon keskellä. Näiden retkien äänitteet 
päätyivät ennen pitkää cd:ksi 

”Tuva – among the spirits”. Kirjankin 
kansikuvassa Anatoli Kuular laulaa Hönder-
gei-joen rannalla kurkkulaulua borbangna-

dyr-tyylillä, joka matkii 
juoksevan veden ääntä. Kirjassa 
joen nimi kirjoitetaan erheellisesti Hün-
dergei.

Kirjassa Levin tapaa myös muita sellaisia 
tuvalaisia artisteja, jotka on nähty Suomessa-
kin: Kongar-ool Ondar, Tyva Kyzy ja Aldar 
Tamdyn yhtyeestä Chirgilchin. Oudoksun 
sitä, että rockyhtye Yat-Khaa tituleerataan 
kirjassa teknobandiksi.

Mielestäni Levinin kuvaukset musiik-
kimatkoistaan ovat eloisaa ja viihdyttävää 
luettavaa. Paitsi Tuvassa Levin on matkaillut 
myös naapuritasavalloissa Altailla ja Hakassi-
assa, Länsi-Mongoliassa, Kirgisiassa ja Kazaks-
tanissa. Levinin edellisen kirjan alaotsake 
oli ”musiikkimatkoilla Keski-Aasiassa”, ja se 
käsitteli pääasiassa Uzbekistania. 

Levinin lisäksi uuden kirjan kirjoit-
tajana mainitaan Valentina Süzükei, joka 
on tuvalaisen musiikin ja kansanperinteen 
tutkija ja erityisesti tuvalaisisten soitinten 
asiantuntija.  Süzükei on muuten äskettäin 
kirjoittanut tuvalaisesta musiikista kirjan, 

joka perustuu hänen väitöskirjaansa 
vuodelta 2006. Kirja ilmestyy ehkä 
joskus englanniksi, otteita löytyy net-
tiosoitteesta http://en.tuvaonline.
ru/2007/05/02/suzukei-mono-
graphy.html

 Tämän kirjan pääteemana on 
Siperian ja Keski-Aasian paimento-
laiskansojen musiikin läheinen yhteys 
luontoon, ja pääteemaan liittyvistä 
osuuksista kiinnostavimmat ovat Süzü-
kein kirjoittamia. Yksi pääväitteistä on, 
että sointiväri on tämän alueen musiikissa 
keskeistä, kun taas läntinen klassinen 
musiikki perustuu pitkälti perussävelen 
sävelkorkeuden vaihteluihin. 

Otsikon laulava vuori sijaitsee Chand-
manissa Länsi-Mongoliassa, mongolialaisen 
kurkkulaulun, höömiin, ydinalueilla. Mutta 
kun Levin vieraili alueella, vuori ei suos-
tunut laulamaan. Sille, joka haluaa tietää 
mongolialaisesta musiikista enemmän kuin 
tässä kirjassa kerrotaan, suosittelen Carole 
Peggin kirjaa (kts kirjalistaa). 

Levinin kirja sisältää paljon laululyrii-
koita, ja laulujen englanninkielisten kään-
nösten lisäksi tarjolla on alkuperäistekstit, 
jotka ovat siis eri turkkilaisilla kielillä sekä 
mongoliaksi. Minusta tämä on erinomaista, 
mutta valitettavasti alkuperäistekstit ovat 
usein epätarkkoja: esimerkiksi sellaisten 
äänteiden väliset erot puuttuvat, joita ei ole 
venäjässä tai englannissa. Sitäpaitsi tuvalai-
sen, Huun Huur Tun tunnetuksi tekemän 
kurkkulauluhitin Chyraa khoorin käännös 
on hyvin ylimalkainen; se perustuu varmaan-
kin venäläiseen käännökseen. 

Useat henkilön- tai paikannimet on 
kirjoitettu väärin, mikä viittaa siihen, ettei 
Süzükeillä ole ollut tilaisuutta oikolukea 
tekstiä. Yksi Süzükein pääinformanteista, 
Idamchap Khomushku, esiintyy poikkeuk-
setta muodossa Khomushtu. Khomushku 
on mies, joka komeilee VCA:n kansikuvassa 
ilman että edes hänen nimeään kerrotaan 
koko levyssä. Ja se legendaarinen kurkku-
laulaja, jolta Tyva Kyzyn laulaja Ailangmaa 
Damyrang sai oppinsa, oli nimeltään Oor-
zhak Khunashtaar-ool, eikä Konushtar-ool 
kuten kirja väittää.

Kirjaan liittyy CD/DVD, joka sisäl-
tää monenlaista kurkkulaulua, eläimille  

Huunhuurtulaisten  
 matkassa
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laulettavia lauluja, eeppisiä lauluja, soitteita 
niin munniharpuilla, huiluilla kuin erilaisilla 
viuluillakin, shamaanirituaalin ja vilauksen 
HHT:sta tien päällä. Kaikki alueet, joilla 
Levin on vieraillut, ovat edustettuina. 

Mielestäni on kuitenkin tarpeetonta 
ja turhauttavaa, että tällä levyllä on samoja 
raitoja kuin VCA:lla, kun VCA kuitenkin 
edelleenkin on helposti saatavilla. Niillä 
tutkimusmatkoilla, joiden materiaalista levy 
koottiin, syntyi useita tunteja äänitteitä. 
Eikö olisi voinut julkaista jotain sellaista, 
mitä ei aiemmin ollut käytetty? Esimerkiksi 
raita tai pari mestaripelimanni Idamchap 
Khomushkulta, josta on sentään useita kuvia 
kirjassa, myös kuva, jossa häntä parhaillaan 
äänitetään – häntä on lännessä julkaistu 
vain yhden raidan verran (kts. myös artik-
kelia Tuvan munniharpusta toisaalla tässä 
lehdessä).

Edellä luettelemistani puutteista huo-
limatta uskon, että kurkkulaulusta kiinnos-
tuneille on kirjasta paljon iloa, ja saattaa 
syntyä jopa halu lukea lisää. 

Jos etsii yleiskuvaa tuvalaisesta ja muusta 
kurkkulaulusta, sitä ei löydy tästä kirjasta, 
mutta suosittelen Mark van Tongerenin 
kirjaa 'Overtone singing'. 

Morten Abildsnes
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Aalto

Sain kesällä sattumalta käsiini Aalto -nimisen 
kokoonpanon omakustannelevyn. Tiesin 
yhtyeessä vaikuttavan Sampo Salosen olevan 

kurkkulaulaja ja Tuvan kävijä sekä taitava didge-
ridoon soittaja, joten ennakko-odotukset levyn 
suhteen olivat melko korkealla.

Levy osoittautuikin erittäin kiinnostavaksi kei-
tokseksi. Tuvalistyyppisen höömein ja kargyraan 
sekä doshpuluurin lisäksi levyllä soi didgeridoo, 
sitar, kitara, erilaisia perkussioita sekä klarinetti. 
Levyllä vierailee myös Imre Peemot igilin kanssa. 
Levyllä kuullaan myös laulutyyliltään suomalaisen 
kansanmusiikin nykytulkitsijoihin vivahtavaa nais-
ääntä. Levy koostuu kahdesta eri osiosta, joista 
uudemmassa soi yllä kuvattu Aalto. Toisen osion 
vanhemmat levytykset ovat Sampon aikaisempaa 
tuotantoa ja täysin erilaista uudempaan nähden. 
Kurkkulaulua ei ryöstöviljellä, vaan se pilkahtelee 
esiin siellä täällä. Olin erityisen vaikuttunut Aallon 
kehittämästä erilaisia tyylejä sulattavasta soundista, 
joka rullaa erittäin mukaansatempaavasti. Sitar, 
rummut ja didgeridoo sopivat yhteen loistavasti! 
Suoranaisia esikuvia on vaikea keksiä, ainoa mie-
leeni tuleva vertailukohta joistakin osuuksista 
on Kingston Wall III. Paikoitellen vaikutteita on 
saatu tietenkin tuvalaisilta, ainakin Chirgilchin 
paistaa Metsätaloushöömeissä aika vahvasti läpi. 
Metsätaloushöömeissä ja levyn epäkiitoksissa 
otetaan myös selkeästi kantaa, mitä pidin hyvänä. 
Musiikki voi olla pelkkää musiikkia ja tunnelmien 
luomista, mutta se voi olla myös muuta.

Kaksine täysin erilaisine osioineen levy on 
hiukan epäyhtenäinen. Paikoitellen etenkin lau-
luosuuksissa olisi ollut hiomisen varaa. Muuta 
kritisoitavaa en keksi, ja odotan mielenkiinnolla 
näkeväni ja kuulevani Aaltoa lisää.

Jari Ilmonen

Poropetra: Sinihirvi

Kyseessä on joukko suomalaisugrilaisesta 
kulttuurista innostuneita opiskelijoita, 
jotka ovat saattaneet levylle yhdeksän 

kansanperinteestä ammentavaa kappaletta, 
joista vain yksi on puhtaasti tradi. Muut ovat 
enemmän tai vähemmän Juha Jyrkäksen sanoit-
tamia ja säveltämiä. Ensimmäisenä tekee mieli 
antaa kunniaa teksteille. Kalevalainen kieli on 
nykykorvalle usein ongelmallista nykykansanmu-
siikissa. Tässä se toimii vaikkakin jonkinasteinen 
ymmärtäminen vaatii levykansiin hankalasti 
luettavan tekstin seuraamista. Kansanperinteen 
vartiotornissa voivat asianomaiset tahot laskea 
tavuja. Taitaa nelipolvinen trokee paikoin ontua, 
mutta minua se ei häiritse. Kieli elää.

Levyä on äänitetty kaksi vuotta. Voi kun ei 
olisi. Kerroksia tuntuu olevan loputtomasti tai 
sitten ne puuroutuvat muuten vaan. Se yhdis-
tettynä samankaltaisiin melodioihin ja rytmiin 
tekevät levystä väkisinkin puuduttavan. No, joku 
toinen voisi puhua meditatiivisuudesta. Transsiin 
on kuitenkin vaikea vaipua varsinkin jonkun 
miesäänistä artikuloidessa koomisesti ja korkean  
naisäänen soidessa joka biisin kuoroissa. 

Olisin kaivannut ankarasti suvantoa ja 
vaihtelua. Tai olisi sitten tehty ankaraa mättöä 
kautta linjan. Voisi auttaa, jos kääntäisi nupit 
kaakkoon, mutta ei tahdo nykyään korvat sietää 
meteliä.

Silti kaikenkaikkiaan levyssä on hyvää yri-
tystä uudistaa sitä musiikkia, joka juuristamme 
kumpuaa. 

Kurkkulaulua levyllä on vain vähän ja sekin 
suurimaksi osaksi eräänlaista semikargyraa. 
Ahtim parta -biisin suodatettu karkira on kyllä 
sytyttävää.

Sauli Heikkilä

L E V Y J Ä  L E V Y J Ä  L E V Y J Ä  L E V Y J Ä  L E V Y J Ä 

Ylistin jo sivulla 12 Transmongolian toimi-
vuutta elävänä ja bändi toimii myös levyllä. 
”Gesang des Himmels” ei missään tapauk-

sessa ole trad-levy, mutta ei liioin mikään kokeileva 
diskohumppakaan, onneksi. Kannessa sanotaan 
”Arrangement, Texte und Komposition: Hosoo 
Transmongolia”. Musiikin suhdetta perinteiseen 
on vaikea hahmottaa, sieltä täältä tunnistaa mon-
golialaisia trad-melodioita mutta lopputulos on 
vahvasti sovitettua. Dynaamisesti ja monipuolisesti 
soiva musiikki on herättänyt kiinnostusta myös 
perinteisistä kurkkulaululevyistä vähemmän pitä-
vien henkilöiden parissa. 

Hosoon aikaisemmissa levyissä häirinnyt 
puolitiehen jäänyt viimeistely on nyt poissa. Levy 
on todella viimeisen päälle tuotettu, soundit ovat 
ilmavat mutta samalla jykevät. Herooisine melodi-
oineen musiikki sopisi välillä elokuvamusiikiksi, 
toisinaan rivakka rytmi pistää jalat vipattamaan. 
Mongolialaisten instrumenttien lisäksi levyllä on 

käytetty kitaroita, perkussioita ja didgeridoota 
maltillisesti. Mongolialainen höömii soi vahvasti 
mutta ei mitenkään ylikorostetusti, musiikki koko-
naisuudessaan on pääosassa.

Jari Ilmonen

Transmongolia: Gesang des Himmels
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Tyva Kyzy: Setkilimden sergek yr-dyr/ 
A cheerful song from my soul.
The Tuva Trader. 2006 [2005].
Choduraa Tumat: Belek:  
The Gift – Throat singing by Tuvan woman.
Sketis Music. 2005.
Tandalai: Erdine - Woman voice of Altay. 
Sketis Music. 2005. 

Kuuntelin kolme levyä, jotka sopivat eväiksi 
ja inspiraatiok si erityisesti kurkkulaulua 
harrastavalle naiselle. Kaksi niistä edustaa 

tuvalaista perinnettä, yksi altailaista naiskurkku-
laulua. Suomessakin vieraillut Tyva Kyzy (”Tuvan 
tytär”) julkaisi tämän ensimmäisen levynsä Setki-
limden sergek yr-dyr (”Sielustani nousee iloinen 
laulu”) vuonna 2005, ja samana vuonna yhtyeen 
johtaja Choduraa Tumat julkaisi oman soolole-
vynsä Belek (”Lahja”). Altailaisen Tandalain levy 
Erdine ilmestyi tänä vuonna. 

Sekä Tuvassa että Altailla naisten kurkkulau-
laminen on tabu: sikäläiseen naiskuvaan ei istu se, 
että nainen päästäisi suustaan niin maskuliinisia 
ääniä. Ted Levinin kirjassa (katso kirja-arvio 
”Huunhuurtun matkassa” toisaalla tässä lehdessä) 
miespuolinen kurkkulaulaja väittää, että kurk-
kulaulava nainen menettää hedelmällisyytensä; 
joku kurkkulaulava nainen taas kertoi, että naisen 
väitetään kurkkulaulullaan aiheuttavan onnetto-
muutta sukunsa miehille. 

Kuitenkin toisaalta tuvalaisen kulttuurin 
tuntija Kenin-Lopsan esittää kurkkulaulun alku-
peräksi paimentolaisnaisten kotieläinäideille 
laulamia rohkaisulauluja, kun niiden pennut 
ovat vaarassa joutua hylätyiksi esim. vaikean syn-
nytyksen jälkeen. Vastaavasti toinen esitetty teoria 
kurkkulaulun alkuperästä ovat kehtolaulut. Kai-
killa kolmella kuuntelemallani levyllä on muuten 
mukana kehtolauluja. 

Levinin kirjassa sekä Choduraa Tumat että 
altailainen Raisa Modorova kertovat olleensa 
omasta kurkkulaulustaan niin epävarmoja, että 
heidän oli täytynyt etsiä sille hyväksyntää animis-
tiseen maailmankuvaansa kuuluvilta kotiseudun 
vuorten tai jokien henkiolennoilta. Molemmat 
olivat päätyneet siihen, että heidän laulullaan on 
henkimaailmankin hyväksyntä, ja että heidän täytyy 
tehdä sitä, minkä kokevat oikeaksi ja omaksi. 

Kannustusta on tullut myös joiltakin mies-
kurkkulaulajilta: Tyva Kyzy kiittää levyllään 
tarunhohtoista kurkkulaulajaa Khunashtar-ool 
Oorzhakia, yhtyeeseen kuuluvan Ailangmaa Damy-
rangin opettajaa, joka oli ensimmäisenä esittänyt 
idean naiskurkkulauluryhmästä, sekä Möngün-
ool Dambashtaita, joka oli kannustanut ryhmää 
omistamalla heille levyn nimikappaleen. 

Levy sisältää odotetusti kaikki Tyva Kyzyn 
hitit, joita he ovat soittaneet perustamisestaan 
lähtien vuonna 1998, ja jotka siksi svengaavat 
kuin hirvi: ”Homukseni”, ”Teekuppini”, ”Keh-
tolaulusikermä”, ”Bai-Taigani”. Näistä erityisesti 
Bai-Taiga on suosikkini: Ailangmaa on itse kotoisin 
Bai-Taigan alueelta ja laulaa perinteen syvästi 
tuntevan laulajan vakuuttavuudella. 

Hittien lisäksi levyllä on onneksi monta kap-
paletta, jotka eivät ole yhtä tunnettuja. Choduraa 
sanoo esipuheessaan, että kappaleiden etsiminen 
ja sovittaminen naisyhtyeelle on haasteellista, 

koska yhtye on ainoa lajiaan. Mukana on silti sekä 
sävellettyjä että perinteisiä kappaleita ja sovitukset 
istuvat yhtyeelle hyvin. Ilmavuutta saadaan 

Choduraa, Ailangmaan ja Sholbana Denzinin 
sooloilla. Perinteisestihän tuvalainen musiikki on 
solistista, eivätkä joidenkin kappaleiden kolmi-
ääniset harmonianpätkät oikein istu meikäläisen 
korvaan. Onneksi nuo moniääniset kohdat ovat 
aika lyhyitä. 

Levyä kuunnellessani havaitsin entistä sel-
keämmin, miten tärkeä yhtyeen dynamiikalle 
on Choduraan ja Ailangmaan äänenlaatujen 
ja ilmaisun vastakohtaisuus: Ailangmaan ääni 
on hyvin tunnistettava, miellyttävän pehmeä ja 
lämpimän perinteikäs, joka tuo mieleen ihanan 
arkistoäänitteen perinteentaitajan ja vie syvälle 
paimentolaiskulttuuriin; Choduraan laatu taas on 
enemmän estradeilla loistavan tähtilaulajan. 

Sekä Tyva Kyzyn levy että Choduraan soo-
lolevy sisältävät vihkosen, jossa ovat mukana 
tuvankieliset lyriikat sekä laulujen käännökset 
englanniksi. Tämä on kurkkulaulua opettelevalle 

todella ihanteellista. Choduraan levy on muuten-
kin sellainen, jota voi suositella kurkkulaulun 
alkeisoppijalle: tekeehän Choduraa leipätyönsä 
musiikin opettajana konservatoriossa. 

Suurin osa levyn kappaleista on perinteisiä, 
ilokseni useimmat sellaisia, joita ei jokaiselta 
kurkkulaulucd:ltä tapaa, vaikka ne Tuvassa oli-
sivatkin tunnettuja. Monien kohdalla Choduraa 
opettajana kertoo tarkasti, kenen ohjelmistosta ja 
miltä alueelta laulu on kotoisin. Levyn viimeisen 
kappaleen Choduraa on oppinut edesmenneeltä 
opettajaltaan Gennadi Tumatilta. Choduraa koh-
telee perinnettä siinä kasvaneen ja sen tuntevan 
ihmisen vapaudella, kun hän perinteen mukaisesti 
kirjoittaa lauluihin omia lisäsäkeistöjä ja on jopa 
tehnyt yhteen lauluun oman sävelen.

Choduraan levyllä suosikkini ovat lampaille, 
vuohille ja lehmille laulettavat laulut, jos niillä 
on vaikeuksia hyväksyä karitsansa tai vasikkansa. 
Laulut kuvastavat minulle tuvalaisen kulttuurin 
maanläheisyyttä ja paimentolaisten eläinrakkautta. 
Näitä lauluja Choduraa on kuullut lapsuudestaan 
asti karjaa hoitaneen äitinsä esittämänä. Äidiltään 
hän on oppinut myös levyllä olevan kehtolaulun 
ja kotiseudustaan kertovan laulun. 

Soololevyn varjopuoli on, että monet lau-
luista on äänitetty kerroksittain: Choduraa soittaa 
duettoa itsensä kanssa monella soittimella, ja 
tämä syö svengiä. Svengaavimmillaan musiikki 
on, kun mukana on Tyva Kyzy -yhtyeestä tuttu 
Shoraana Kuular chadagan-sitransa kanssa ja 
päästään lähemmäksi livemeininkiä. 

Tandalain soololevyn alussa on rauhallinen 
tempo ja tunnelma: tässä on ilmeisesti vältetty 
päälleäänitykset. Levyn sisältö jakaantuu kahtia: 
ensimmäiset yhdeksän kappaletta vaikuttavat 
suurimmaksi osaksi altailaiselta perinteeltä. Altai-
lainen kurkkulaulu on nimeltään kai, ja sillä 
kuten tuvalaisellakin kurkkulaululla on useita 
ilmenemismuotoja – karkyra, koomei ja sygyt. 
Matala karkyra on naisen esittämänä erittäin 
yllättävää, ja sen matala pörinä viihdyttää alun 
rauhallisessa eepoksessa. 

Tandalailla on vakuuttava lauluääni ihan 
tavallisessa äänialassa, ja se pääsee oikeuksiinsa 
humoristisissa tai maisemaa kuvailevissa altailaisissa 
kansanlauluissa. Korkean äänialan laulu samaan 
aikaan kun hän soittaa altailaista munniharppua, 
homusta, kuullostaa melko erikoiselta.

Viimeiset neljä kappaletta sisältävät rock-
maisempaa äänenkäyttöä, syntikkaa, sähkökitaraa 
ja rumpusettiä. Välillä Tandalai väläyttää viiden 
oktaavin äänialaansa: korkean äänialan huilu-
maista, lähes klassista laulua, ja heti perään altailai-
sen eeposlaulun matalanmatalaa mörinä-karkyraa. 
Tässä yhdistelmässä ei aina vältytä sirkusmaiselta 
kikkailulta tai liian monen elementin tunkemiselta 
samaan kappaleeseen, mutta toisinaan yhdistelmä 
vaikuttaa ihan vakavasti otettavalta äänitaiteelta. 
Loppua kohti vaikuttaa yhä enemmän siltä, että 
Tandalai on saanut vaikutteita tuvalaiselta ääni-
taiteilijalta Sainkho Namchylakilta. 

Ällistyttää, miten monenlaista musiikkia 
Tandalai esittää, kaikkea yhtä vakuuttavasti. Toi-
saalta mietityttää, onko näinkin erilaisilla musii-
kinlajeilla sama yleisö, vai olisiko pitänyt tehdä 
kaksi eri levyä. 

Pipa Paljakka
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Tämä katsaus yhdessä artikkelin 
”Naiskurkkulaulajan eväät” 
kanssa on jatkoa Jari Ilmosen 
kurkkulaululevykatsaukseen, joka 
ilmestyi Höömei-lehden vuoden 
2004 numerossa. 

”Huun Huur Tu: Anthology I - Live in 
Munich” on ensimmäinen Tuvan 
tunnetuimmasta kurkkulauluryh-

mästä julkaistu dvd; jäljempänä käytän ryhmästä 
lyhennettä HHT. Tämä dvd käsittää vuonna 
2002 Sa ksassa televisioidun konsertin. Kyseessä 
on Anatoli Kuularin viimeinen vuosi HHT:ssä; 
hänhän lähti ryhmästä 2003. Setissä on useita 
samoja lauluja kuin vuonna 2001 äänitetyillä 
livelevyillä (”Best live” ja ”More live”) ja saman 
vuoden Suomen-konserteissa. Erityisesti mieleen 
jäävät ”Barlyk churtum”, jossa Aleksei Saryglar 
laulaa sygytiä; ”Ezir kara” (Black eagle) ilman 
igiliä, vain byzaanchyn ja doshpuluurin säestyk-
sellä ja ”Khomuzum/Övür hadyp turar-la bol” 
(kannessa lukee Don't frighten the crane, mikä 
ei pidä paikkaansa) kolmella munniharpulla ja 
mahtavalla meiningillä. 

Bonuksena on yhteisesitys bulgarialaisen 
naiskuoro Angeliten kanssa, hieno versio kap-
paleesta ”Ösküs bodum” (Orphan's lament) 
maustettuna bulgarialaisilla säkeillä. Bonusraita 
on ajalta, jolloin Andrei Mongush oli mukana 
HHT:ssä, eli vuosilta 2003-2005. Sopii johdannoksi 
kurkkulauluun ja tuvalaiseen musiikkiin, mutta 
HHT:n aiempia levyjä omistaville dvd sisältää 
hyvin vähän uutta materiaalia. Riittäähän sitä 
katsottavaa, mutta oikeastaan olisin odottanut 
uutta cd:tä; viimeinen kunnon albumihan ilmestyi 
1999. Mutta lisää on tulossa: ”Anthology II” on 
luvassa ennen vuoden loppua, ja jos sekään ei vielä 
riitä niin näinä päivinä on ilmestynyt toinenkin 
dvd, ”Been Away For a While... Huun Huur Tu 
in Tuva”, jonka julkaisu ajoitettiin uusimman 
USA:n-kiertueen alkuun. 

Andrei Mongush tunnetaan Tuvassa iskelmä-
laulajana ja -säveltäjänä, eikä niinkään entisenä 
HHT:n jäsenenä. Hän on myös musiikinopettaja, 
ja Salgal-ryhmä (nimi on suomeksi 'Sukupolvi') 
koostuu hänen entisistä oppilaistaan. ”V pochote” 
-cd:n alkupuoliskolla Salgal laulaa tuvalaisia kurk-
kulaulustandardeja kuten ”Eki a'ttar” ja ”Ah shuu 
dekei oo”. Tällaisia ryhmiä Tuvassa on paljon 
eikä Salgalilla ole mitään erityispiirteitä. Loppu-
osan cd:stä Andrei Mongush laulaa joitain omia 
kappaleitaan; taustalla soittavat todennäköisesti 
moskovalaiset studiomuusikot (kansilehdykkä 
on hyvin niukka). Hiukan jatsia, vähän rokkia ja 
regeetä, toisinaan se toimii, toisinaan ei. Mutta 
parhaat kuulemani Andrein äänitykset on tehty 
Tuvassa yhteistyössä vaikkapa Chirgilchin-yhtyeen 
Igor Köshkendein kanssa. Olen löytänyt Tuvasta 
pari hienoa kasetillista. 

Kevyempää kurkkulaulumusiikkia edustaa myös 
Olchey-yhtye (ölchei on buddhalainen ikuisuutta 
symboloiva kuvio), jonka perustivat vuonna 2003 
venäläinen Georgi Beletski ja tuvalainen kurkku-
laulaja Ajan-ool Sam, joka on mukana myös Alash-
yhtyeessä. Olchey-nimellä on julkaistu monenlaista 
musiikkia: ”Boyduska yorel” -cd:tä ('boiduska 
jöreel' tarkoittaa 'luonnon ylistyslaulu') dominoi 
teknotuottaja Andrei Plotnikovin elektroniikka. 
Kurkkulaulu ja tuvalaiset soittimet ovat kuulo-
kuvassa melko kaukana taustalla ja vaikuttavat 
lähinnä eksoottisilta mausteilta. Tanssimusiikkina 
yhdistelmä kyllä toimii. 

Beletski tunnetaan myös tänä vuonna neljättä 
kertaa järjestettävän Kyzyl-Moskva -festivaalin 
organisaattorina. Vuosien 2004 ja 2005 festivaa-
leista on ilmestynyt kaksi kokoelmalevyä. Olchey 
on mukana niistä ensimmäisellä, vahvistettuna 
kurkkulaulaja Artur Damdyn-oolilla, kahdella 
venäläissellistillä ja Zhenya Tkachevilla, Yat-

Khasta tutulla partasuisella  rumpalilla. Tulos 
kuullostaa hyvältä, hienoja tulkintoja tuvalaisista 
kurkkulaulustandardeista kuten ”Öske cherde” 
ja ”Kongurei”. 

Changy-Khaya on myös mukana cd:llä. Yhtye 
koostuu kyzyliläisistä musiikinopiskelijoista ja 
kokoonpano vaihtuu koko ajan; esim. Chirgil-
chin- ja Alash-yhtyeiden jäsenet ovat entisiä chan-
gykhayalaisia. Tämän levytyksen kokoonpano 
kuullostaa suurin piirtein Salgalilta eli ei miten-
kään erikoiselta. Mutta mukana on myös HHT:n 
Kaigal-oolin nuoren sukulaispojan Kheimer-ool 
Khovalygin hieno sooloesitys. 

Tuvassa monet kansanmusiikkiryhmät kopi-
oivat HHT:n ja Chirgilchinin sovituksia täysin 
kritiikittä. Ainakin tämän cd:n perusteella Alashil-
lakin on hieman vaikeuksia esittää mitään omaa, 
vaikkakin he epäilemättä ovat hyvin taitavia. He 
ovat sittemmin julkaisseet USA:ssa kaksi levyä, 
joita en ole vielä saanut käsiini.

Jälkimmäisellä Kyzyl-Moskva -festivaalile-
vyllä esiintyy Salgal, tällä kertaa ilman Andrei 
Mongushia. Salgalin jälkeen Erik Saryglar ja 
Ajan-ool Sam esittävät upeat soolot, joita seuraa 
minun opettajani, kurkkulauluveteraani Sergei 
Ondarin vielä upeampi soolo. Lopuksi Sergei 
Ondarin ja Nadezhda Kuularin yhtye Ene-Sai 
esittelee hieman korkeamman keski-iän tuomaa 
nuoria yhtyeitä jännittävämpää ja karheampaa 
musiikki-ilmaisua. 

Ene-Sailta on ilmestynyt myös oma levy, ”Alaak”. 
Festivaalikokoonpanon lisäksi levyllä on mukana 
Stanislav Iril, joka on tunnettu humppalaulaja, 
näyttelijä ja kargyraa-tyylin taitaja. On mielenkiin-
toista kuulla uusi versio Irilin kappaleesta ”Kham 
algyzhy”, joka minulla on kasetilla diskoversiona. 
Ene-Sain loistavaa ”Doshpuluurum”-kappaletta ei 
pidä sekoittaa  Chirgilchinin ja Yat-Khan saman-
nimiseen kappaleeseen. Albumin ainut puute on 

Viimeisimmät 
 tuvalaiset kurkkulaululevyt
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se, että levyn kansilehdykässä ei ole mitään tietoa 
yhtyeestä tai kappaleista.
Suomessakin vierailleen Chirgilchinin uudesta 
levystä ”Collectible” vuodelta 2005 en oikein osaa 
innostua, vaikka Chirgilchin on vanha suosikkini. 
Albumi vaikuttaa kovin harmaalta ja kärsii inspi-
raation puutteesta. Mielestäni monella raidalla 
käytetty läntisen kuorolaulun tyyppinen moni-
ääninen laulu vesittää tulkintaa, samoin läntistä 
klassista musiikkia lähentyvät igilin ylimääräiset, 
tuvalaisen asteikon ulkopuoliset sävelet. Mieles-
täni kappaleen ”Er-le changgys” (Lonely man / 
Homudal) modernisoidusta tulkinnasta puuttuu 
eläytymistä. Myös yhtyeen tärkeän naispuolisen 
laulusolistin Aidysmaan poissaolo tuntuu. Valo-
pilkkujakin onneksi löytyy: kappaleessa ”Karashuy” 
on vanhojen aikojen karheaa ilmaisua. Pidän myös 
Oidupaasta vaikutteita saaneesta kappaleesta 
”Igor's solo”. 

Albert Küvezinin ja Yat-Khan tulkinnoista suurim-
maksi osaksi englanninkielisistä rockklassikoista 
voi olla montaa mieltä. Mukana on esimerkiksi 
Santanan ”Black magic woman”, Led Zeppelinin 
tunnetuksi tekemä vanha blues ”When the levee 
breaks” ja Motörheadin ”Orgasmatron”. Minun 
makuuni uudet versiot ovat usein alkuperäisiä 
parempia ja ”Recovers” kuuluu vuoden 2005 
suosikkilevyihini. Yat-Kha soitti myös loistavan 
konsertin Savoy-teatterissa kaksi kuukautta ennen 
levyn julkaisua.

Gennadi Chanzyryn on tehnyt sekä perinteisem-
pää että kokeellisempaa musiikkia, mutta rockyh-
tye Gen-DOS kuullostaa syntikoineen lievästi 
kaupallisemmalta versiolta Yat-Khasta. Bassoa ja 

morinhuuria soittaakin Aleksei Saaja, entinen 
yatkhalainen (mukana levyllä Yenisei-Punk). 
Uusin Gen-DOS levy, tämänvuotinen ”Bay-Taiga”, 
on mukavan vaihteleva: se sisältää sekä laulelmaa 
että iskelmää ja kaupan päälle vähän regeetäkin. 
Nimikappaletta ei pidä sekoittaa samannimiseen 
kurkkulaulustandardiin; kyseessä on kaihoisa 
popballadi, ja ”Saktyyshkyn” tarjoaa kargyraaimp-
rovisaatiota. ”Kyzylym sen” ('sinä olet Kyzylini') on 
aiemmin ilmestynyt singlenä. Venäläinen Sketis 
Music, joka on julkaissut myös monet muut tässä 
mainituista levyistä (katso levylistaa), julkaisi tänä 
vuonna uudestaan Gen-DOSin ensimmäisen, 
teknopohjaisemman albumin

Radik Tülüsh oli ennen mukana Yat-Khassa ja 
nykyisin hän soittaa HHT:ssa. Hänen erittäin 
onnistunut soololevynsä ”Tyva: spirits of my land” 
piirtää laajan musiikillisen kaaren perinteestä 
avantgardeen. Eniten pidän lauluista, jotka hän 
on oppinut isoäidiltään tai enoltaan. Monet 
levyn kappaleista liittyvät Tülüshin kotiseudun 
Övürin luontoon. Hänen igilinsä sointi on kui-
tenkin perinteistä klassisempi ja levyn lopun 
pitkä igil-improvisaatio lähenee ilmaisultaan 
vapaata jatsia. 

Tuvalaista musiikkia 
suomalaisittain
Vuonna 2005 ilmestyi kaksi ensimmäistä suoma-
laista kurkkulaululevyä.

”Dük ortuluktung ünü” on pääasiassa soolo-
levy.  Imre Peemot on opiskellut kurkkulaulua ja 
tuvalaista musiikkia ennen kaikkea Chirgilchin-
yhtyeen Igor Köshkendein johdolla, ja suuri osa 
kappaleista kuuluu myös Köshkendein ohjelmis-
toon. Peemot soittaa lähes kaikki soitinosuudet 
itse. Tämä tekee  soinnista rikasta, mutta ilmaisusta 
tulee samalla usein hiukan staattista. Itse pidän 
eniten niistä kappaleista, jotka poikkeavat tästä 
muotista, kuten täysin soolona esitetty ”Ediski 
deg boostamny” sekä Bai-Taiga, jonka taustalla 
makaava haitariborduuna tuo mielikuvia intia-
laisesta musiikista. Kiintoisassa inkeriläisessä 
lähtövirressä on vierailevia laulajia, ja Cedip Tur 
tuo draivinsa mukanaan kappaleeseen ”Tuva 

International”. Bonusraidan rentoutuneen nimi-
kappaleen Peemot on itse säveltänyt.

Peemot on mukana myös Cedip Tur -yhtyeen cd:
llä ”Traktorist”. Suuri osa kappaleista on HHT:n 
levyiltä tuttuja. Cedip Tur on keikkaillut paljon, 
mikä kuuluu levyllä kurkkulaulustandardien 
”Öske cherde” ja ”Eki a'ttar” vetävänä svengaavuu-
tena. Minua inspiroi myös yhtyeen jäsenten äänten 
erilaisuus: ne täydentävät toisiaan hienosti. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on a cappella -laulu ”Kökei 
nojan” ja suomalaista kalevalamittaa tuvalaiseen 
kozhamyk-rytmiin sovittava loitsu ”Veri seiso”, 
jonka ulkomaalaisilla korvillani ensin kuulin 
muodossa ”Vero seiso”. Sovituksellisesti piristävin 
on nimikappale ”Chavydak”, yhtyeen oma sovitus 
ja tulkinta. Toinen suosikkini on levyn lopun 
improvisaatio ”Usva”. 

Morten Abildsnes

Levyjen tiedot ja mistä ne löytää:
Saulilta, pienihuone@kolumbus.fi:
Tyva Kyzy: Setkilimden sergek yr-dyr/A 
cheerful song from my soul. The Tuva 
Trader. 2006 [2005].
Choduraa Tumat: Belek: The Gift - Throat 
singing by Tuvan woman. Sketis Music. 
2005.
Cedip Tur: Traktorist. Cedip Tur. 2005. 

Imreltä, imrepeemot@musician.org:
Imre Peemot: Dük ortuluktung ünü. Imre 
Peemot. 2005.

Digelius, Laivurinrinne 2, Helsinki:
Huun Huur Tu: Anthology I - Live in 
Munich. Jaro. 2007. DVD
Albert Kuvezin and Yat-Kha: Re-Covers. 
Yat-Kha. 2005.

Tuva Trader, www.scs-intl.com/trader:
Andrey Mongush & Salgal: V pochote. 
Sketis Music. 2004.
Olchey: Boyduska Yorel. Sketis Music: 2005.
Kyzyl-Moscow 2004 : festival of Tuva music 
in Moscow.  Sketis Music: 2005.
Kyzyl-Moscow II: festival of Tuva music in 
Moscow.  Sketis Music: 2006.
Ene-Sie: Alaak. Ene-Sie. 2006.
Chirgilchin: Collectible. Pure Nature Music. 
2005.
Gen-DOS: Bay-Tayga. Sketis Music. 2007.
Gen-DOS: Schizo A.D. Sketis Music. 
2000/2006.
Radik Tülüsh: Tyva: Spirits of my land. 
Seven Stars Records. 2007.
Tandalai: Erdine – Woman voice of Altay. 
Sketis Music. 2005. 
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Korpivaaran Disco

Musiikkimme tulee syvältä pohjolan met-
sistä mutta mukavasti svengaten, aivan kuin 

kuuntelija olisi Korpivaaran Discossa...  modernia 
bakkanaalia kymmenillä eri instrumenteilla, nor-
maalilla laululla ja kurkkulaululla varustettuna..
levyä ollaan juuri tekemässä !

Kurkkulaulu on mukana kaikissa kappaleissa 
mutta mukana on myös normaalia laulua, ähinää 
ja muita outoja ääniä. Kurkkulaulu on useimmiten 
kargyraa mutta myös höömiä ja sygytiä.

Petri Räisänen (Rähjä)  kurkkulaulu ja äänet
Timo Kiiskinen  laulu ja äänet
Sami Kuoppamäki  lyömäsoittimet
Kari Reiman (Reiska)  suurin osa 
 instrumenteista

Keikoista saa soitella Rähjälle 040 5725 113.

Reiskan soittimia.

Aalto

Aalto on etnomusikologinen yhteenliittymä. 
Aalto on sanana omanopoeettinen, aal- 

nousee pehmeästi kuin laine mutta iskee lujaa ran-
takivikkoon -to. Aalto voi olla hyväilevä ääniaalto 
tai suuri apokalyptinen hyökyaalto. Musiikkimme 
on perussävelessä ratsastavaa etnofuusiota. Se ei 
ole itsetarkoituksellista maailmanmusiikkisekoit-
telua tai eksotiikan tavoittelua vaan instrumentit 
löysivät toisensa eikä sen jälkeen niiden keski-
näisessä mielekkyydessä ole ollut epäilyn sijaa. 
Laaja perkussiotausta syntyy kehärummuista ja 
cajonista sekä monenmoisista eri mantereilta 
kootuista höysteistä. 

Monilla yhtyeemme jäsenillä on pitempi 
muusikkotausta ja monialaisuutta. Ammennamme 
jossain määrin Tuvalaisesta kansanmusiikkiperin-
teestä eli osa kappaleiden melodioista ja sanoista 
on sieltä. Kurkkulaulua kuuluu kaikissa biiseissä 
missä ei ole didgeridoota koska sama henkilö 
hoitaa molemmat, tosin perkussionistimme on 
kehittymässä oleva kurkkulaulaja.

Keikoilla voi kuulla höömeitä, kargyraata, 
sygytiä, Sampo osaa kohtalaisesti tuvalaiset perus-
tyylit ja Mikael örisee kargyraata pohjalle. Myspace 
sivuilta löydymme etnoaalto-nimellä josta löytyy 
musiikkinäytteitä. Sampo Salonen tekee myös soolo-
esityksiä parin tuvalaisen kappaleen voimin ja asuu 
pirkanmaalla eli Tampereen vaikutuspiirissä.

Keikat: Sampo Salonen 050 552 6453, 
sampo.salonen@gmail.com.

Antero Mentu  sitar ja kitara
Panu Ukkonen  klarinetti
Mikael Heikkilä  perkussiot
Johanna Rossi  laulu
Sampo Salonen  höömei, didgeridoo 

Cedip Tur

Cedip Tur on tuvan kieltä ja tarkoittaa suurin 
piirtein: Mikäpäs tässä. Yhtyeellä  on tuvan-

kielinen nimi, koska se soittaa pääsääntöisesti 
tuvalaista kansanmusiikkia. Koska yhtyeestä puolet 
on ammattimuusikoita ja mukana useissa kokoon-
panoissa ja neljännes asuu Vaasassa, keikkailemme 
harvakseltaan ja toiminta on projektiluonteista. 
Mutta aina pyritään lähtemään, kun pyydetään.

Cedip Tur on ollut olemassa jo ennen vuo-
situhannen vaihtumista ja sitä ennenkin sen 
urosjäsenet keikkailivat kurkkulauluisissa mer-
keissä. Taitoja on koeteltu aina Tuvaa myöten, 
jossa on konsertoitu kahdesti vuosina 2001 ja 
2006. Cedip Turin kurkkulaulajat höömeilevät 
tarvittaessa yksinäänkin ja Veera on perehtynyt 
muihin etnisiin ääntelytapoihin ja opettaa niitä 
antaumuksella.

Keikat: pienihuone@kolumbus.fi
tai 
Sauli, puh. 045 671 1868
Eero, puh. 044 538 3920
Sami, puh. 050 561 0616

www.cediptur.com
www.myspace.com/eeroturkka

Sauli Heikkilä laulu, chanzy, perkussiot
Sami Jansson laulu, igil, doshpulur, 
 morin huur
Eero Turkka laulu, igil, doshpulur, 
 perkussiot
Veera Voima laulu, huilu, perkussiot,

Kurkkulaulua 
 suomalaisittain

Teimme juhlalehteä varten kyselyn kartoittaaksemme, kuinka paljon löytyy 
suomalaisia esiintyjiä ja yhtyeitä, jotka käyttävät edes jossakin määrin 
kurkkulaulua musiikissaan. Vaikka joukosta puuttuu Wimme ja Kimmo Pohjonen, 
joiden esityksissä voi kurkkulauluisia sävyjä kuulla, yllätti tulos. Ohessa kymmenen 
kurkkulaulavaa karjua ja kokoonpanoa aakkosjärjestyksessä!
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Moldurga

Moldurga-yhtye syntyi Tuvassa Üstüü Hüree 
-festivaalilla vuonna 2003.
Nimi Moldurga on tuvan kieltä ja tarkoittaa 

1-2 -vuotiasta mullikkaa. Nimi viittaa kurkku-
laulun syntyyn: Tuvalaisen kulttuurin tutkijan 
Kenin-Lopsanin mukaan kurkkulaulu on syntynyt 
orvoille vasikoille ja adoptiolehmille laulettavista 
lauluista.

Meillä on laaja ohjelmisto tuvalaisia kap-
paleista, joista esitämme omia tulkintojamme 
ja sovituksiamme. Etsimme ohjelmistoomme 
myös sellaisia tuvalaisia kappaleita, joita emme 
ole kuulleet kenenkään toisen esittävän. Joskus 
yhdistelemme löytämiämme tuvalaisia tekstejä ja 
melodioita uudella tavalla.

Kurkkulaulua kuulee joka keikallamme, 
mutta sitä ei ole joka kappaleessa. Se ilmenee 
sekä kerrontaa värittävänä äänensävynä että soolo-
melodioissa. Kullakin keikalla on esillä vähintään 
kolme perustyyliä: höömei, sygyt, kargyraa. Niiden 
lisäksi mahdollisesti borbangnadyr. Toisinaan 

Ongod

Ongod on mongoliaa ja tarkoittaa shaman-
istisissa rituaaleissa avuksi kutsuttavia esi-

isien henkiä. Ilmo&Ilmonen duon muututtua 
trioksi haimme kokoonpanolle jotakin lyhyttä 
ja ytimekästä, merkitykseltään sopivan lokeroi-
matonta nimeä.

Kurkkuääni ja Didgeridoon tasainen drone 
ovat kuin kauan kadoksissa olleet kaksoset jotka 
toisensa löydettyään luotsaavat ääntä ennen koke-
mattomalla tavalla.

Ongod voisi olla shamanistista transsia ja 
ritualistisia elementtejä kosiskeleva fiilistelypro-
jekti. Emme kuitenkaan harjoita shamanismia tai 
uskonnollisia rituaaleja, vaan kyse on enemmän 
sisäisestä tuntemuksesta ja musiikin avulla hur-
mioitumisesta (mikä tosin on esim. suufilaisen 
musiikkiperinteen metodi). Musiikki perustuu 
pitkälti improvisaatioon. Musiikkimme ei edusta 
suoraan mitään erityistä tyyliä tai kansallista perin-

Pasi Mäkelä ja Läski

Läski soittaa kokeellista, psykedeelistä rockia 
ja raakaa arkaaista taidemusiikkia.

Suurin osa laulusta on kurkkulaulua. Yhtyeessä 
on kaksi kurkkulaulajaa. Laulussa voi kuulla 
vaikutteita korealaisesta, japanilaisesta ja tuva-
laisesta perinteestä liitettynä omaan ilmaisuun. 
Enimmäkseen kuitenkin kargyraa-pohjaista.

Keikat: pasoliini@gmail.com 
tai puh. 040 728 8183

http://profile.myspace.com/index.
cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=175
867568
(poo-rong-in-roo on hyvä esimerkki)

Janne Lemettinen

Esiinnyn ihan omalla nimelläni, ohjelmassa on 
Tuvalaisiin teksteihin perustuvia kappaleita, 

osa perinteisillä sävelillä, osa omia sovituksia. 
Kurkkulaulu on tärkein puoli esiintymisessä 

vaikka käytän myös tavallista laulua joissain kappa-
leissa luomaan dynamiikkaa kappaleeseen.

Kurkkulaulu on lähinnä höömeitä ja sygyttiä 
jossain kappaleissa tai vapaissa improvisaatioissa 
on muitakin tekniikoita kuten kargyraata.

Tällä hetkellä kyseessä ei siis ole konsertti 
vaan enemmänkin muutamista kappaleista koos-
tuva esitys siitä miltä kurkkulaulu kuulostaa. 

Konsepti näyttää toimivan hyvin kun on max 
kolme kappaletta setissä niin ihmiset jaksavat 
kuunnella.
Keikat: janne.lemettinen@gmail.com, 
puh. 040 772 7409

Morten improvisoi altailaisesta tyylistä vaikutteita 
saanutta saippuasarjaviihdettä. Pipa laulaa myös 
yhtyeissä Inehmo ja Ehivaija.

Keikat: moldurga@kolumbus.fi 
tai puh. (Pipa) 041 510 1610.

Morten Abildsnes  laulu, doshpuluur, homus 
Pipa Paljakka  laulu ja igil

nettä, vaan yhdistelee erilaisia musiikkielementtejä 
ympäri maailman. Keskeisiä elementtejä ovat 
keskittynyt läsnäolo, rentoutuminen ja antautu-
minen äänen kannattamana.

Laulun lisäksi luomme tunnelmia soitti-
milla rakennetulla äänimaailmalla, mutta kyllä 
(kurkku)laulu on ominta alaamme.

Äänen tuottaminen ei nojaa suoraan yhteen-
kään perinteiseen laulutraditioon. Vaikutteita on 
saatu mm. Himalajan Buddhalaisesta seremonia-
laulusta, jossa käytetään paljon hyvin matalaa ja 
syvää ääntä. Lisäksi länsimainen ylä-äänilaulu sekä 
Tuvan ja Mongolian eri tyylit ovat olleet innoituk-
sena. Olemme myös saaneet oppia mongolialai-
selta Hosoolta, mikä kuuluu laulutekniikoissa.

Matala kargyraa saattaa hetkittäin kuulostaa 
hämmästyttävän paljon didgeridoolta, joka on 
myös vaikuttanut laulutyyleihimme.

Keikat: jari.ilmonen@saunalahti.fi

Jari  Ilmonen  laulu, morin huur, jigil
Ilmo Mikkola  laulu, igil, perkussiot
Jussi Karvonen  laulu, didgeridoo, rytmit

Imre Peemot ja
Tyva International

Imre Peemot on kurkkulaulanut vuodesta 2001. 
Tehnyt tuvalaista kurkkulaulumusiikkia soolona 

ja vaikuttanut reilut 3 vuotta Cedip Tur yhtyeessä. 
Asuu nykyisin suurimmalta osin tuvassa. Perusti 
tuvassa uuden yhtyeen, Tyva Internationalin jonka 
työstämistä jatketaan keväällä 2008. Siinä jäseniä 
ovat Mao Terada (Japani), Sean Quirk (USA), 
Zhenya Saryglar (Tuva) ja Imre Peemot (Eesti/
Suomi). Tuvalaisella Zhenyalla on takana pitkä 
tuvalaisen kansanmusiikin historia ja loput jäse-
nistä ovat vuosituhannen vaihteessa alasta innos-
tuneita ja lopulta tuvaan muuttaneita. Tämän 
yhtyeen musiikki tulee olemaan 100% kehittyvää 
tuvalaista kansanmusiikkia. Yhtyeen nimen taustaa 
tuskin tarvitsee enempää selvitellä.

Imren varsinainen soolopääprojekti on tällä 
hetkellä tuvalais/intialais/mongolialais/suomalais-
ugrilais/elektroninen fuusio yhdessä konemusiikin 
maestron LBJ;n, eli Jonas Verwijsen kanssa ja julkai-
suajankohta on noin vuoden- puolentoista päästä. 
Siinä kurkkulaulu ja tuvalainen musiikki on 1/4 
osaa. Nimi paljastuu silloin, kun tuotantokin. 

Keikat: imrepeemot@musician.org 
www.imrepeemot.org

Sean Quirk (ylh. vas.), Mao Terada, Zhenya 
Saryglar ja Imre Peemot.
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Jimmy Träskelin

Jimmy Träskelin on tällä hetkellä Kokkolassa vai-
kuttava kansanmusiikkipedagogiikan opiskelija, 

jonka pääinstrumentiksi mainitaan huuliharppu. 
Kädessä pysyvät myös jos jonninmoiset kielisoitti-
met yms. Toimii aktiivisesti avopuolisonsa kanssa 
muodostamassaan Barefoot Turnips duossa, 
joka soittaa irlantilaispohjaista musiikkia sekä 
tekee harvakseltaan muinaismusiikkikeikkoja. 
Kurkkulaulun tyylisiä tärähtäneemmän puoleisia 
ääntelyitä Jimmy on harrastanut muutamien 
vuosien ajan vaihtelevalla aktiivisuudella, nykyään 
irkkukeikoilla hyvin satunnaisesti ja muinaissys-
teemeissä huomattavasti runsaammin. Muutamia 
ylä-ääneslauluworkshoppeja on tullut pidettyä 
mm. Kaustisella. Yhteystietoja löytyy vaikkapa 
osoitteesta www.bturnips.net.

Kimmo Sarja

Esiinnyn pääasiassa yksin melkein missä vain fes-
tareista syntymäpäiviin. Puh. 040 553 0736.

Kurkkulauluani levyillä
Andrew Cronshaw: On the Shoulders of Great Bear, 
Tellu Virkkala: Piniartut, Friiti 4: Folklandia levy

Poropetra

Nimi Poropetra on wanhaa suomea ja synonyymi 
Hiiden hirvelle. Hirvi on suomalais-ugrilaisten 

kansain ja laajemminkin Siperian kansain pyhä eläin 
ja siksi juurikin sopivin kuvaamaan musiikkiamme. 

Poropetra yhdistelee suomalais-ugrilaisia kansanmu-
siikkiperinteitä, tuvalaista kurkkulaulua, etno- ja maailman-
musiikin eri vaikutteita, heavy metalia ja rockia omaperäiseksi 
ja jännittäväksi fuusioksi. Kanteleperinteet ja vanha runon-
laulu muodostavat pohjan, jonka päälle rakennamme kap-
paleet. Kurkkulaulun ja etnovaikutteiden lisäksi käytämme 
särkijän läpi ajettua kantelettakin tehokeinona. 

Kurkkulaulu on yhä enenevimmissä määrin muo-
dostumassa tärkeäksi osaksi ulosantiamme. Ensimmäi-
sellä demollamme meillä oli vain yhdessä kappaleessa 
kurkkulaulua, mutta juuri ilmestyneellä Sinihirwi-
levyllämme kurkkulaulua kuullaan useammassakin 
kappaleessa ihan dominoivassa määrin. Jatkossa on 
tarkoitus kurkkulaulua lisätä vielä tästäkin, kerta se 
taittuu niin helposti kappaleidemme muottiin.

Toistaiseksi olemme käyttäneet vain perus kargyraa-
kurkkulaulua biiseissämme. Myös höömeitä on yhdessä 
kappaleessamme. Sen mukaan, miten omat kurkku-
laulutaitoni kehittyvät aikain saatossa, hyödynnämme 
enemmänkin erilaisia kurkkulaulutapoja. Toistaiseksi 
ne kuitenkin rajoittuvat vain näihin kahteen. 

Olemme tähän asti olleet pelkkä studiobändi, 
emmekä ole päässeet keikoille sen takia, koska suurin 
osa soittajista asuu eri puolilla Suomea. Lisäksi keik-
kakokoonpanoonkin pitäisi saada lisää miehistöä. 
Sen vuoksi meitä ei voi vielä nähdä keikalla, vaan 
ainoastaan kuulla levyltä. Jahka olosuhteet muuttuvat 
suotuisammaksi keikkain suhteen, niin tilannetta on 
silloin tarkasteltava uudestaan.

Levyämme voi tilata itselleen 9 euron hintaan 
osoitteesta poropetra@gmail.com. Ääninäytteitä yhty-
eemme musiikista voi käydä kuuntelemassa kotasivus-
toltamme: http://hirwenkota.havusiipi.fi

Nancy (vas. ylh.):  Laulu
Elsa Pardonen:  Laulu
Juha Jyrkäs:  Laulu, kurkkulaulu, joiku,
 5- ja 12-kielinen kantele,  
 särökantele-efektit,
 karjankutsuntakellot, 
 marakassi, kannus, kourat
Kuuraparta:  Laulu, 12-kielinen kantele,
 sähkökitara, kourat
Hittavainen:  Viulu, sähkö- ja akustinen 
 kitara, basso, mandoliini, 
 huilut ja pillit, märistin
Aapo Hopeakoski:  Rummut, congat, udu, tii be - 
 tiläinen soiva kulho, lusikat

Lotta Peltola (takana vas.) ja Kaisa Halo-
nen, edessä Jemina Hongell (vas.), Sami 
Jansson ja Annika Luukkanen.

Sami-ool  
 ja Vaasa Kyzy
Uusi ryhmä, jolla on keikkakalenterissa tilaa.
Ohjelmistomme on tuvalaista kansanmusikkia 
tuvaksi ja suomeksi laulettuna sekä luontoimitaa-
tioita. Voi ja kannattaa tilata Keski-Pohjanmaan 
alueella, 

Keikat: (044) 2581453, ja sjansson@jyu.fi

Annika Luukkanen  laulu, doshpuluur
Jemina Hongell  laulu, homus
Sami-ool  laulu
Lotta Peltola  laulu, igil
Kaisa Halonen  laulu, morin huur

Surrapurra
Yhtyeen nimi tulee kurkkulaulun ja didgeridoon 
yhteisäänestä: surinasta ja pörinästä, mutta sehän 
on myös Noita Nokinenän taikaloitsu. Soitamme 
suomalaista, tuvalaista ja omanlaista musiikkia 
omilla sovituksilla. Kurkkulaulu – höömei, sygyt, 
kargyra ja kännykkädileisygit – näyttelee tärkeää 
roolia kokonaisuudessa.
Keikat: Jukka-Pekka Lilja, p. 040 575 5403, 
Hannu Lappalainen p. 050 377 7589
Hannu Lappalainen  kurkkulaulu
Niina Lappalainen  laulu
Jukka-Pekka Lilja kurkkulaulu, morin huur,
 igil
Antti Stenbäck perkussiot
Joonas Munck kitara
Chrisse Munck laulu
Pia Laulainen  huilu

Hannu ja Jp soittelevat
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Happy 10th anniversary!!! Silrge eki 
ondzhu törrüttüngen xünnü küzedivis. 
Cheers and many more years to go. 

Best wishes from Belgium. 

Raphael De Cock
www.myspace.com/raphaeldecock; 

www.myspace.com/variolegriff
www.griff.tk 

Dear Finnish Khoo-maniacs,

Kudos! I'm quite pleased to congratu-
late you on the 10th anniversary of the 
Finnish Throatsinging Society! Even 
more, I'd like to salute you for beco-
ming one of the true hotbeds of good 
khoomei, with an impressive cadre of 
non-native singers, in my experience 
second to none.
 
Years ago, I was privileged to visit Fin-
land and share some of my own ideas, 
techniques, and insights, in some 
small way, and to hear the subsequent 
blooming of the Finnish khoomeizhis 
is truly gratifying!

Wishing you many years of continuing 
musical excellence (and hoping some-
day to return),

Steve Sklar
http://khoomei.com

http://www.bigskyrocks.com 

Congratulations, congratualtions to your 
10th anniversary! You started in
the last millennium. Go on another 
1000 years with your marvelous work.  
I recorded this song for you. But since 
the copyrights are owned by a big
american company I prefer not to send 
the sound file. Instead I'm sending
the sonagram. Sorry about the bad 
sound quality, I just suffer from a serious 
cold.

All the best from www.oberton.org and 
in behalf of European Overtone Choir
www.overtonechoir.eu.

Allways yours Wolfgang

I am pleased that it befriends so many 
overtone in the whole world gives. By 
your presentation the overtone singing 
reached more people. 
I congratulate to you to 10. Anniversary.

Hosoo
www.hosoo.de

Congratulations on your 10th anniversary!

10 years is a rather long time in the 
western throat singing world, you've 
done well.

Good luck on your celebrations.
It sounds like much fun with work-
shops and seminars.

I'm a member of SONG (here in 
Lund southern Sweden), Skånes 
Övertonssångförening. You're free to 
take contact with us if you want to do 
something for your 11th anniversary, 
or sooner ofcourse. 

Again, congrats from southern Sweden!

Robin Öberg

Greetings from Kiva (Canada),  
KIEKU '01 main stage artist. Let's keep 
evolving the art of overtone singing! 
Visit www.harmonicovertones.com,  
www.kivaweb.com

Kiva
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Kysy tarjousta !

Siinä painamisen
ja

kulttuurin koko kirjo

Kivipainosta
Kurkkulauluun

Uusi Kivipaino Oy
www.uusikivipaino.fi ( 02075 77 500
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