
Espoon tuomiokirkon pääurkujen
rekisterimuistien käyttö

Espoon tuomiokirkon uusien 42-äänikertaisten urkujen soittokoneisto on mekaaninen, mutta rekisterihallinta 
on sähköinen. Se mahdollistaa rekisteröintien (äänikertayhdistelmien) tallentamisen elektroniseen muistiin.
Uruissa on neljätuhatta muistipaikkaa ja lisäksi mahdollisuus tallentaa omat rekisteröinnit ulkoiselle USB-
muistitikulle. Muistialueissa ei ole minkäänlaisia lukittuja "omia" alueita kenellekään, vaan kaikki muistipaikat 
ovat aina kaikkien käytössä.
Muistialueita ei voi varata yön yli - tallenna rekisteröinnit USB-tikulle
Espoon tuomiokirkko on Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ja Esbo svenska församlingen pääkirkko. 
Kahdessa seurakunnassa toimii yhteensä yksitoista kanttoria. Lisäksi urkujen ääressä käy kirkollisia 
toimituksia yms. soittamassa lukuisa joukko espoolaisia ja Espoon ulkopuolisia kanttoreita. Kesän 
konserttisarjojen vierailevat urkurit tuovat vielä oman lisänsä. 
Tämän vuoksi muistialueista ei voi varata itselleen jotakin tiettyä haarukkaa edes yhdeksi päiväksi. Niitä 
perinteisiä keltaisia muistilappuja ("muistit 2300-52 varattu Urpo Urkurille 12.7 asti...") ei siis oteta lainkaan 
huomioon. Jos haluat lataamiesi rekisteröintien säilyvän yli yön, tallenna rekisteröintisi harjoittelun päätteeksi 
aina USB-muistitikulle. Kun tulet takaisin urkujen ääreen, lataa tallentamasi rekisteröinnit muistitikulta 
takaisin urkujen muisteihin. Pyhitä yksi muistitikku vain tähän käyttöön - älä lataa sinne mitään muuta dataa.
On tärkeää huomata, että muistitikulle ei kopioidu koko neljäntuhannen muistin kakku, vaan vain ne tuhat 
jonka sisällä muistijärjästelmän näyttö tikullekopioinnin hetkellä on. Jos siis näytössä lukee 2360, ja kopioit 
rekisteröinnit tikulle, kone tallentaa tikulle vain muistipaikat 2000-2999. Siksi vaikkapa 
konserttikokonaisuuden rekisteröintien pitää olla saman tuhannen sisällä. Jos jostakin ihmeen syystä 
tarvitset yli tuhat muistipaikkaa, käytä kahta muistitikkua. 
Muistitikulle tallentamisesta on olemassa oma ohjeistuksensa ( www.espoocathedralorgan.net ).
Muistien musta laatikko ja numeroiden valinta
Urkujen kolmannen sormion yläpuolella, soittopöydän oikeanpuoleisessa reunassa on musta laatikko, jonka 
keskellä on nelinumeroinen näyttöpaneeli, ja sen molemmin puolin kolme painonappia. Tästä valitaan 
muistipaikan tuhannet, sadat ja kymmenet. Ykköset valitaan alimman sormion alapuolella olevista 
numeronäppäimistä (0 - 9). Muistipaikan numero on aina nelinumeroinen (esim. 0012).
Numeronäytön vasemmalla puolella olevat napit (T=tuhannet, S=sadat, K=kymmenet) kasvattavat numeroita 
isommaksi, oikealla puolella olevat vastaavasti pienentävät niitä.
Rekisteröinnin tallentaminen muistiin
Kun aloitat rekisteröintien suunnittelun, valitse ensin ensimmäisen haluamasi muistin numero näyttöön. 
Tuhannet, sadat, kymmenet ja lopuksi alasormion alareunasta ykköset; vaikkapa muistipaikka 2100. Kun 
painat ykkösiä (tässä tapauksessa sitä nollaa) muistissa mahdollisesti valmiiksi oleva vanha rekisteröinti 
tumpsahtaa päälle. Rekisteröinnin saa helposti nollille (= kaikki kepit sisään) painamalla alasormion 
alapuolella, oikeasta reunasta löytyvää R-nappia (R=reset). Voi ne kepit toki yksitellenkin sisään tökkiä.
Tee ensimmäinen rekisteröintisi valmiiksi ja tallenna se sitten esim. tuohon muistiin 2100. Se tapahtuu 
yksinkertaisesti siten, että painat ensin alasormion alapuolella aivan vasemmassa reunassa olevan S-napin 
pohjaan (S=store/save). Pidä nappi edelleen painettuna pohjaan. Toisella kädellä painat alasormion 
alapuolella olevaa yksittäisnumeroa - esimerkissämme siis numeroa nolla. Päästä molemmat napit ylös. Nyt 
rekisteröintisi on muistissa tallessa.




Tee seuraava rekisteröinti. Tallenna se vastaavalla tavalla seuraavaan muistiin. Jatka näin eteenpäin kunnes 
törmäät numeroon yhdeksän. Sen jälkeen paina mustasta laatikosta kymmeniä yksi ylöspäin ja jatka taas 
yksittäisnumeroiden nollasta tallentelua (2110 - 09).
Voit ladata uuden rekisteröinnin kätevästi aina seuraavaan muistipaikkaan myös siten, että painat ensin sen 
S-napin pohjaan, pidät sitä pohjassa, ja sitten et painakaan yksittäisnumeroa, vaan oikealla osoittavaa 
nuolinäppäintä (= seuraava muisti eteenpäin). Tällöin kone arvaa, että haluat tallentaa rekisteröinnin 
järjestyksessä seuraavaan muistiin; huomaat yksittäisnumeroissa sen seuraavan numeron valaistuvan ihan 
itsekseen. Noiden nuolinäppäinten toiminta kerrotaan seuraavaksi.
Tallennettujen rekisteröintien käyttäminen soiton aikana
Soittaessasi voit toki valita (tai avustajasi voi...) haluamasi muistin suoraan numeronäppäimistä, mutta on 
järkevämpää suunnitella rekisteröinnit siten, että seuraava rekisteröinti on aina seuraavassa muistissa. 
Tällöin rekisteröinnin vaihdos on helppoa tehdä ihan vain nuolinäppäimiä painelemalla.
Alimman sormion molemmista reunoista löytyy kaksi nuolinäppäintä. Molemmissa toinen osoittaa oikealle ja 
toinen vasemmalle. Oikeaan osoittava näppäin valitsee seuraavassa muistipaikassa olevan rekisteröinnin, 
vasemmalle osoittava arvatenkin edellisen (= yhtä numeroa pienemmän). Jalkion yläpuolelta, paisutuskaapin 
ovipolkimen molemmilta puolilta, löytyy samoin kaksi nuolinäppäintä - tai oikeammin nuolipoljinta. Tätä 
kirjoitettaessa (kevät 2013) molemmat jalkapolkimet ovat oikealle osoittavia. Syksyllä 2013 oikeanpuoleinen 
niistä muutettaneen vasemmalle osoittavaksi (peruutusvaihde). 
Tämä ohje löytyy (eräiden muiden ohjeiden tavoin) pdf-tiedostona urkujen www-sivuilta:
www.espoocathedralorgan.net
Etusivun vasemmasta reunasta löytyvän navigointipalkin toinen pääotsikko on "Ohjeita urkureille".
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