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Kulttuuri
Jazz on
kieli, jolla
keskustella
●●Jazzkitaristi Janne Mikkonen

kokee, että parhaimmillaan
tulkinta on arkailematonta ja
kokeilunhaluista.
Aino Isojärvi

• SeBirdolielää.
kirja, jonka selkämykselle

Janne Mikkosen sormet eksyivät
vuosia sitten Kajaanin kaupunginkirjastossa.
Tuolloin 16-vuotias Mikkonen
vasta harjoitteli omaa musiikillista ilmaisuaan. Ensimmäisen kitaran saamisesta oli kulunut kolme
vuotta.
– Ross Russellin teos kertoi
jazzmuusikko Charlie Parkerin
elämästä. Vaikka mukana oli runsaasti fiktiota ja ehkä vähän kerskailuakin, vaikutuin siitä kuinka
Russell kuvasi Parkerin maalailevan soitollaan värejä ilmaan. Viehätyin suunnattomasti jazzin vapaudesta ja arvaamattomuudesta.
Tuolloin koin esimerkiksi bluesin
perinteen kovin rajatuksi, eikä sen
yksiulotteisuus herättänyt minussa samanlaista tunneskaalaa.
Mikkonen näkee jazzin kielenä, jo-

ka imetään osittain äidinmaidosta
ja jota jalostetaan kuuntelemalla
ympäröivää maailmaa.
Samalla tavoin kuin puhe, se
muodostuu sanoista ja lauserakenteista, joita yhdistelemällä voi
keskustella ja kertoa näkemyksistään, välittää tunnetta ja tarinaa.
– Minulle jazz on ensisijaisesti
kommunikaatiota, jota yleisö havahtuu seuraamaan, yllättyy toistuvasti ja syttyy tarkkaillessaan,
mihin musiikki vie. Jokaisella soittajalla on oma persoonansa, ilonaiheensa, murheensa ja taustansa,
jotka muodostavat juuri tämän tavan reagoida. Jazzissa kuohuu eletty elämä, joka aukeaa vasta vuosien mittaan, kehittyy jatkuvasti
eikä ihanalla tavalla tule koskaan
valmiiksi. Se on tapa luoda jotain
omaa ja pysyvää, mahdollisuus sanoa sanottavansa ja myös seisoa
sen takana.

Improvisaatio. Mikkosen mieles-

tä odottamattomat käänteet sekä ennalta-aavistamattomat juonenkuljetukset ovat musiikkityylin keskeisimpiä luonteenpiirteitä.
– Se, etteivät kuulijat tiedä, mitä improvisoija tulee soittamaan,
eikä edes improvisoija itsekään,
on jazzin perusolettamus, joka on
hyvä hyväksyä. Toki osa fraaseista
on yleensä valmiiksi harjoiteltuja,
mutta ne jäsentyvät vasta esityksen aikana. Liian tiukasti etukäteen määritelty rakenne voi viedä
otteen hetkestä.
Satunnainen kaaos ei Mikkosen
mukaan ole epäsuotuisa tilanne,
vaan hyökyvä kohtaaminen, heittäytymisen ja eläytymisen kliimaksi, jolloin epämukavuusalue muuntautuu mukavuusalueeksi. Joskus
samakin kappale voi olosuhteiden
tai esiintyjäkokoonpanon johdattelemana tuntua yhtäkkiä kauniin
sijaan rujolta, karkean sijaan lumoavalta.
– Onnistuneella keikalla vuorovaikutus on taipuisaa ja notkeaa.
Keskustelupohja voi muodostua
rytmiikasta, harmonioista tai solistin antamasta aihioista, joista haetaan vaikutteita. Soittoon syntyy
kiehtovia ja kekseliäitä draamankaaria, kun toisten ehdottamiin
ideoihin joko syöksytään tai kantaaottavasti jätetään vastaamatta.
Kokonaisuus on kuulijallekin säväyttävämpi ja mielenkiintoisempi, kun soittajat suistuvat aina vain
syvemmälle itse musiikkiin.
Mikkonen kokee, että erilaiset
mielikuvat auttavat parhaiten tunnustelemaan ilmapiirin väreilyjä ja
hakemaan soittokehystä.
– Itse olen ihastellut etenkin
veden liikkeitä. Jos valtamereen
upottaa hiekanjyvän, se ottaa
vauhtia merivirroista ja poukkoilee ympäriinsä, kulkien pitkän ja kokemusrikkaan matkan.
Ajattelen, että myös soiton tulisi
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Pottereista tunnettu studio vaihtamassa omistajaa
Brittiläinen elokuvastudio Pinewood Studios on vaihtamassa omistajaa. Pinewood kertoo
päässeensä esisopimukseen yhtiön siirtymisestä 384 miljoonalla eurolla Venus Graftonille, joka on kiinteistösijoitusyhtiö PW

Real Estate Fundin tytäryhtiö.
Pinewood Studios tunnetaan
muun muassa Bond- ja Potterelokuvista. Myös osa viimeisimmästä Star Wars -elokuvasta on
kuvattu Pinewoodin studiolla.
Pinewood omistaa elokuvastu-

dioita ympäri maailmaa, mukaan
lukien Yhdysvalloissa. Kruununjalokivi on kuitenkin alkuperäinen studio, joka rakennettiin
1930-luvulla Lontoon länsipuolelle. Siellä on kuvattu brittiläiset elokuvaklassikot. STT

Tynkkynen,
sinut on häädetty
todellisuudesta

Eli sa Keränen

Janne Mikkonen ei koe ikinä kyllästyvänsä jazzin vaihtelevuuteen.
Omassa soitossa kaikuvat pohjoisen perimän avaruus, ja soinnissa
on samankaltaista tilavuutta kuin
jylhien metsien keskellä.

E l isa K er än e n

Kolumni
Aino Isojärvi
aino.isojarvi@kainuunsanomat.fi
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Janne Mikkonen Quintetissa soittavat Mikkosen lisäksi Katariina Kuure
(basso, vas.), Olli Estola (rummut), Tuomas Korhonen (piano) sekä Sami
Leponiemi (tenorisaksofoni).

soljua yhtä luontevasti ja sykähdyttävästi.
Omaa sanavarastoaan Mikko-

nen on rakentanut paneutumalla jazzin perinteisiin, purkamalla
muiden sooloja ja soitinkäyttäytymistä analysoitaviksi osasiksi, sekä
ahmimalla lukuisia levyjä kuuntelun merkeissä.
Mikkonen kuvaa inspiroituvansa etenkin 1930-60-luvuilla syntyneistä soiton lähestymistavoista.
Suurimmiksi vaikuttajikseen
hän nimeää Parkerin ohella John
Coltranen, Miles Davisin ja Dizzy
Gillespien, ja luonnehtii oman sävelkielensä ammentavan vaikutteita etenkin bebopsuuntauksesta.
– Jazz on siitä hyvä tyylilaji etenkin musiikinopetuksessa, että sillä
pystyy selittämään paljon teoreettisia asioita. Siitä löytyvät kaikki
musiikin lainanalaisuudet, lähtien
klassisen musiikin linjoista. Tietenkään näiden raamien tarkoitus
ei ole tukahduttaa soittajaa, vaan
lähinnä tarjota ehdotelmia siitä,
mitä sävelillä pystyy kertomaan.

Itsessään jazz on rajatonta ja ehtymätöntä, siihen kuuluvat utelias kokeilunhalu ja tietynlainen
leikkisyys.
Muusikkona Mikkonen toivoo,

että ihmiset tunnistaisivat ja
muistaisivat hänet ennen kaikkea soittotyylistään ja keskustelutavastaan.
Mikkonen haaveilee myös oppikirjan kokoamisesta. Eniten häntä
kiinnostaisi tutkia modernien jazzkitaristien tulkintakeinoja.
– Jokaisella on oma oppimistyylinsä. Itselleni kuuntelu on
aina ollut se tärkein. Mielestäni
musiikin kuulonvaraista hahmotusta ei hyödynnetä nykyisessä
musiikinopiskelussa riittävästi.
Sen sijaan lyödään nuottia nuotin
perään, vaikka jo alkuajoista lähtien nuottien tarkoitus on ollut
toimia lähinnä muistiinpanovälineinä. Silloin soittamisen perimmäinen merkitys usein unohtuu. Musiikki kun on aina ollut
ensisijaisesti ääntä, ennemmin
kuin paperia.

K u k a?

Janne Mikkonen
•• 
•• 
•• 

Puolankalaissyntyinen jazzkitaristi (s. 1987). Asuu Oulussa.
Käynyt Kainuun pop/jazz
konservatorion Kajaanissa.
On lisäksi suorittanut musiikkiteknologian ja klassisen
musiikin opintoja Tampereen
musiikkiakatemiassa.
Opiskelee tällä hetkellä Oulun
ammattikorkeakoulussa pop/

•• 

jazz-musiikkipedagogiksi.
Soittaa fuusiojazzyhtyeessä
Mopocop, hard-bop-kokoonpanossa Janne Mikkonen Quintet
sekä swing-kokoonpanossa
Tiina Kaikkonen Trio.
Esiintyy Kajaanissa Viinibaari
Maria P:ssä duona jazzkitaristi
Heikki Ruokankaan kanssa la
13.8.

•• 
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ähi-idän pakolaiset jättileireille, ei vapaana
Eurooppaan!
Näin huuteli perussuomalaisten
nuortenjärjestön puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen jokunen päivä sitten Facebooksivuillaan. Käytännössä Tynkkynen oli kovaan ääneen vaatimassa holokaustia takaisin älyvapaalla provokaatiollaan.
Pikkulapsimaisen keskisormenheristelynsä Tynkkynen
naamioi röyhkeästi sananvapauden manttelin alle.
Tutkija Frank Martela kirjoit-

ti keskiviikkona blogissaan, että aluksi sosiaalisen median läpilyönti näytti tarjoavan upean
väylän juuri sananvapaudelle.
Vaikka parhaimmillaan näin
onkin, Martela huomauttaa, että perinteisen median sivuuttaminen on johtanut myös ennennäkemättömään välinpitämättömyyteen faktoista ja totuudesta.
Toisin sanoen ihmiset lähinnä jakavat muille samanmielisille ihmisille ainoastaan omia
ennakkoluulojaan pönkittävää
materiaalia. Silloin muodostuu
Martelan sanoin kaikukammioita, joissa ulkomaalaisvihamielisyyden ohjaamat liikkeet pääsevät roihuamaan.
Saman suuntauksen voi havainnoida myös Tynkkysen
kirjallisesta ulosannista: Muslimit vaarantavat länsimaisen
elämänmenon. Iskut eivät tule
loppumaan. Jokaisella muslimilla on potentiaali lähteä seuraamaan Muhammadin esimerkkiä
käytännössä.
Tynkkynen yleistää surutta
kokonaisen uskontokunnan samaan profiiliin, vaikka on muuten korostanut yksilöllisyyttä
esimerkiksi perussuomalaisten
tyttö-poika-sukupuolikampanjan merkeissä. Kampanja muuten oli Tynkkysen mukaan ”vastaisku feminismille”. Eli siis
kansankielellä tasa-arvolle.
Torstaina Tynkkynen innosti ihmisiä osallistumaan tämänpäiväiseen Helsingin perussuomalaisnuorten pokémonjahtiin,
jonka tavoitteena on käydä keskustelua parhaimmista keinois-

ta paikantaa maassa laittomasti
oleskelevat ulkomaalaiset.
Gotta catch ’em all.
Kun ihmiset sukeltavat yhä sy-

vemmälle näihin vaihtoehtotodellisuuksien verkostoon, Martelan mukaan luottamus perinteiseen mediaan, valtaapitäviin
ja perinteisiin instituutioihin
vähenee. On olemassa iso joukko nykypolitiikkaan pettyneitä,
jotka kokevat, että heille kuulunut maailma on kadonnut, Martela kirjoittaa.
Nämä ihmiset elävät arkeaan epävarmuudessa tai työttömyydessä. Tyytymättömyydestä syntyvä katkeruus ja ahdistus puolestaan kulminoituvat helposti vihamielisyydeksi, joka taas saa äänensä Tynkkysen kaltaisten poliitikkojen
kautta.
Missä määrin Tynkkysen
someratkaisut ovat tietoisia?
Laskelmoiko hän ilkikurisesti
hykerrellen runoilunsa ja suosionsa kansalaisten kehnon medialukutaidon ja turhautumisen varaan?
Kun vihalle ja hämmennyk-

selle osoitetaan selkeä, vaikka
sitten valheellinenkin kohde,
luodaan ainoastaan hetkellistä tyydytystä. On falskia olettaa, että tämän kohteen eliminoimisella ongelmat ratkeaisivat kuin taikaiskusta ja kaikki
palaisi ennalleen, vaikka kehityksen junaa ei pysty pysäyttämään kukaan.
Varmaa kuitenkin on, että ihmisryhmien järjestelmällinen
vainoaminen edustaa ovea, jonka luulimme sulkeneemme jo
vuosikymmeniä sitten.
Menneellä viikolla kokoomuksen kansanedustaja Ben
Zyskowicz esitti, että Tynkkynen voitaisiin palauttaa BBtaloon. Olen täysin samaa mieltä. Puhumme kuitenkin miehestä, joka tuli julkisuuteen viitisen
vuotta sitten ulostamalla housuihinsa tv-lähetyksessä.
Pelottavinta ei silti ole Tynkkysen epämiellyttävä röyhistely
kuin kukonpojalla konsanaan.
Kylmiä väreitä aiheuttaa se,
että hänen lietsovia puheita todella kuunnellaan.

