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S
uomen Säveltäjät ry on vuonna 1945 
perustettu säveltäjien taiteilijajärjestö. 
Yhdistys tarjoaa puitteet eri puolilla 
maata ammattiaan harjoittavien 
taidemusiikin säveltäjien yhteisölle 
ja järjestää ammattiin liittyvää 

koulutusta, neuvontaa ja jäsenpalveluita. Se edistää 
suomalaista luovaa säveltaidetta sekä valvoo 
ja tukee säveltäjien taiteellisia, ammatillisia ja 
taloudellisia etuja sekä yhteiskunnallista arvostusta. 
Suomen Säveltäjät ry osallistuu toimintakenttäänsä 
liittyvien organisaatioiden toimintaan, ottaa kantaa 
ajankohtaisiin kulttuuripoliittisiin kysymyksiin ja 
vahvistaa avustuksilla ja muilla edistämistoimilla koko 
taidemusiikin kentän elinvoimaisuutta. Yhdistyksen 
tavoite on, että Suomen säveltäjillä on hyvät 
edellytykset harjoittaa ammattiaan ja että elävien 
säveltäjien asema taidemusiikissa vahvistuu.  
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Käsitteitä, tunteita, käytäntöä
”Esteettisestä kokemuksesta käsitteisiin laajeneva 

mediataiteen musiikki on käsitellyt viime vuosina runsaasti 
ihmisen luontosuhdetta.” Tutkija ja kriitikko Sini Mononen 

tarkastelee kirjoituksessaan mediataidetta. 

24
Kuinka säveltäjä tulee löydetyksi?
Uuden musiikin festivaalit ovat säveltäjille tärkeitä 
areenoita saada omaa musiikkia esitetyksi. Mutta kuinka 
saada teoksia soitettavaksi festivaaleille? Jari Kallio 
haastatteli Oslon Ultima Contemporary Music Festivalin 
taiteellista johtajaa Thorbjørn Tønder Hansenia tämän 
vieraillessa Suomessa.

21
Seminaari 
sävellys- 
opetuksesta
Syyskuussa Suomen 
Säveltäjät järjesti seminaarin 
sävellyspedagogiikasta 
ja säveltämisen alku- ja 
perusopetuksen tilanteesta. 
Lue Auli Särkiö-Pitkäsen 
raportti Espoon Keilaniemessä 
pidetystä seminaarista.

28
Ohjeita apurahahakuun

Millainen on hyvä apurahahakemus? Miten vakuuttaa 
arvioija projektin laadusta ja toteutettavuudesta? Kimmo 

Hakolan ja Matthew Whittallin vinkit apurahahakemukseen.

16
Nykymusiikin  
esittäminen nyky-Suomessa
Suomen Säveltäjien ja Suomen Sinfoniaorkesterien 
yhteisen selvityksen tavoitteena oli kartoittaa elävien 
säveltäjien ja uusien teosten osuutta suomalaisten 
orkesterien ohjelmistoissa. Lauri Supponen avaa 
tilastoja ja pohtii tilannetta.

32
Valikoima syksyn levyjä

”Syksyn uutuuslevyjen kokoelman päällimmäisenä 
vaikutelmana nousee esiin uuden suomalaisen musiikin 

ilahduttava moni-ilmeisyys, olipa sitten kyse teosten 
soivasta pinnasta tai säveltäjien tavasta rakentaa muotoa.”
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4. REILUT JA 

YHTENÄISET 

PELISÄÄNNÖT   

Musiikki tuottaa taloudellista hyötyä lukemattomille toimijoille. Teknologian 

kehittyessä keskiöön nousevat luovien sisältöjen tekijöille reilut pelisäännöt 

ja tasavertaiset neuvotteluasetelmat. Vaikka suurin osa sisällöistä jaetaan 

ketterästi digitaalisilla alustoilla, kyse on omaisuudesta, jota ei voi käyttää 

ilman asianmukaisia lupia ja korvauksia.  

Tekijöiden omaisuudensuojasta on huolehdittava sekä Suomessa että 

EU-tasolla. Lainsäädännön on tuettava vahvaan tekijänoikeuteen ja 

sopimiseen perustuvaa järjestelmää. Tekijänoikeuden perusperiaatteista 

on pidettävä kiinni: tekijällä on oltava mahdollisuus määrätä teostensa 

käytöstä ja saada siitä myös asianmukainen korvaus.  

Yhtenäiset pelisäännöt eurooppalaisilla sisältömarkkinoilla. Luovat 

sisällöt, niiden tekeminen ja kulutus eivät noudata kansallisvaltioiden 

rajoja. Siksi niihin liittyvässä sääntelyssä on pyrittävä yhdenmukaisuuteen 

EU:ssa ja erityisesti Pohjoismaissa. Tämä koskee niin tekijänoikeuslakeja 

kuin esimerkiksi tekijänoikeusrikosten maksimirangaistuksia. 

Myös tekijänoikeustulojen verotusratkaisut on saatettava kilpailuky-

kyiselle tasolle. Vain tällä tavoin voimme taata suomalaisille luovan työn 

tekijöille tasavertaiset mahdollisuudet yhä kansainvälistyvässä ja teknolo-

gisoituvassa toimintaympäristössä. 
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3. LUOVIEN  
ALOJEN RAKEN-

TEET KASVUN 
EDELLYTYKSENÄ

Luova ala ja erityisesti musiikkiala kärsivät koronapandemiasta ennennäke-

mättömällä tavalla. Niillä on kuitenkin valtava kasvu-, työllisyys- ja vientipo-

tentiaali, joka on otettava käyttöön kokonaisvaltaisesti, eri ministeriöiden 

yhteistyönä.  
Hallituksen on annettava eduskunnalle kulttuuripoliittinen selonteko, 

jossa otetaan huomioon laajasti luovia aloja koskevat asiat. Alan kehityk-

sen kannalta on keskeistä, että on yhteinen näkemys niin nykytilasta kuin 

tulevaisuuden suuntaviivoista, ja prosessiin on osallistettava koko alaa. 

Kulttuurialan kasvun vauhdittamiseksi on toteutettava kasvuohjelma.  

Tämä tarkoittaa elvyttäviä toimia, konkreettisia pilotointeja ja uudenlaisia 

rahoitusmalleja. Luovien alojen kasvusopimus tulee laajentaa myös 

musiikkialalle, jolloin muodostuu julkisen sektorin ja musiikkialan jatkuva 

dialogi. Alan  rahoitusinstrumentteja ja tukijärjestelmiä tulee kehittää 

siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin luovien alojen yritystoiminnan 

erityispiirteitä ja luovat suotuisat edellytykset sisällöntuotannolle.  

Luovat alat on tunnistettava osaksi kansantaloutta. Taide- ja kulttuurialan 

tilasto- ja tietoperustaa sekä alan vaikuttavuuteen liittyvää tutkimusta 

on vahvistettava. Jotta luovan alan kasvupotentiaali tunnistetaan, on 

seurattava luovien alojen kehitystä ja kasvua muiden elinkeinoelämän 

toimialojen rinnalla. 

2. TEKIJÄLLE VAKAA 
TURVAVERKKO 

Luovan työn tekijälle tulonmuodostuksen pirstaleisuus aiheuttaa liikaa ongel-

mia. Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä on otettava erityisen tarkastelun 

kohteeksi taiteilijoiden ja muiden luovaa työtä tekevien asema. Musiikki on 

oikeaa työtä ja sen ammattimaisille tekijöille on taattava mahdollisuudet 

ammattinsa harjoittamiseen. 

Sosiaaliturvan on entistä paremmin huomioitava erilaisten toimeentulon 

muotojen yhdistäminen ja siirtymiset toimeentulon muotojen välillä. 

Erityisen vaikeassa asemassa ovat olleet kulttuurialan freelancerit. He 

liikkuvat työntekijä- ja yrittäjäkäsitteen välimaastossa, jossa rajanveto 

aiheuttaa usein hankaluuksia.  
Palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamista on 

helpotettava. Sosiaaliturva- ja YEL-uudistuksissa on otettava huomioon 

musiikkialan tekijöiden monimuotoisuus ja kuunneltava alan toimijoita. 

Yrittäjänä, palkansaajana ja apurahalla työskentelevät taiteilijat vakuute-

taan tällä hetkellä useamman eläkelain mukaan, minkä vuoksi sosiaali- ja 

eläketurva jää pirstaleiseksi. Tulee luoda mahdollisuuksia yhdistää 

vakuutuksia ja vakuuttaa kaikki taiteellinen työ yhden järjestelmän piirissä.  
Taiteilijoiden työttömyysturva kaipaa selkeyttä ja yhdenmukaisuutta. Työt-

tömyystilanteessa työvoimapoliittisten edellytysten arvioinnin on tapahdut-

tava yhdenmukaisesti ja ennakoitavasti. TE-toimistojen soveltamisohjeita 

tulee yhdenmukaistaa ja osaamista musiikkialasta tulee parantaa. 

Tavoitteet 2023–2027
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1. TAITEEN JA 

KULTTUURIN 

RAHOITUS YHTEEN 

PROSENTTIIN 

Kulttuurin osuus valtion budjetista on Suomessa viiden heikoimman EU-

maan joukossa. Kulttuurialan rahoituksen nostaminen on investointi, joka 

kohentaa kansantaloutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on nostaa luovan alan 

osuus BKT:stä eurooppalaisen keskiarvon (4,4 %) tasolle. Tämä tarkoittaisi 

kulttuurin toimialojen kansantaloudelle tuottaman arvonlisän nostamista 

nykyisestä 6,5 miljardista jopa 9 miljardiin euroon.  

Taiteen ja kulttuurin rahoitus on nostettava valtion talousarviossa yhteen 

prosenttiin kaikista talousarvion menoista vuoteen 2027 mennessä. Sa-

malla on huolehdittava rahoituksen jatkuvuudesta ja ennustettavuudesta. 

Mikään toimiala ei voi kasvaa ja uudistua, jos sen täytyy jatkuvasti taistella 

perusrahoituksestaan. 

Lisäresursoinnissa on huomioitava erityisesti vapaa kenttä. Musiikkialan 

elpymisen vauhdittamiseksi ja monimuotoisuuden varmistamiseksi 

resursseja on kanavoitava suoraan ruohonjuuritasolle mm. Musiikin 

edistämissäätiön kautta.  

Yksityisen kopioinnin hyvitys tulee uudistaa ja sen määrä vakiinnuttaa 

vähintään 11 miljoonaan euroon. Kyseessä on  luovan työn tekijöille 

maksettava korvaus siitä, että jokainen kansalainen saa kopioida teoksia 

omaan käyttöönsä. Se on myös olennainen osa suomalaista kulttuurin 

tukijärjestelmää, taiteilijoiden tulonmuodostusta sekä monimuotoista 

kulttuurituotantoa. 

Tavoitteet 2023–2027
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T A V O I T T E E N A M M E  O N :

1   Taiteen ja kulttuurin 

rahoitus yhteen 

prosenttiin 

2   Tekijälle vakaa 

turvaverkko 

3   Luovien alojen 

rakenteet kasvun 

edellytyksenä

4   Reilut ja yhtenäiset 

pelisäännöt  

Musiikki on voima, joka tuottaa merkittävää kasvua ja 

hyvinvointia. Se leviää rajojen yli nopeasti ja ruokkii yhä 

uusien innovaatioiden syntymistä, työllisyyttä ja koko 

maan kansainvälistä kilpailukykyä. Musiikki vahvistaa 

koko yhteiskuntamme kestävyyttä, identiteettiä ja 

inhimillisen luovuuden kukoistusta. Sivistysvaltiolla 

on vahva kulttuuripolitiikka, joka edistää osallisuutta 

ja yhteenkuuluvuutta. Tavoitteemme on Suomi, jo
ssa 

musiikilla on entistä suurempi arvo niin yksilölle, yrityksille 

kuin koko yhteiskunnalle! 
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T
oisinaan triviaali kysy-
mys ”miten menee?” saa 
konkreettisen ja painok-
kaan vibraation, kun se 
kohdistetaan kokonaisen 

ammattikunnan tasolle. Puheenjohtajan 
näkökulmasta se, miten maamme sävel-
täjillä menee, on varsin monitasoinen 
kysymys. Vastaukseen saattaa heijastua 
monia säveltäjän ammatinharjoittami-
sen kannalta oleellisia tasoja alkaen 
sosiaaliturvasta, työhyvinvoinnista, 
sävellysteknisestä osaamisesta tai 
vaikkapa palkkio- ja sopimustekniikasta 
jatkuen esimerkiksi suoratoistopalvelui-
den kautta syntyvään tulonmuodostuk-
seen ja verotukseen.

Ehkä on löydettävissä kuitenkin yksi 
jokaiselle säveltäjälle tuttu elementti, 
joka lopulta saattaa merkittävällä tasolla 
määrittää sitä, miten kullakin säveltä-
jällä ainakin omasta mielestään menee. 
Tämä elementti on teosten esitykset. 
Huomattava enemmistö tuntemistani 
säveltäjistä elää ja hengittää teostensa 
esityksistä. Se, onko säveltäjällä näkö-
piirissä teostensa esityksiä, voi hyvinkin 
määrittää sitä, miten onnistuneeksi 
tai merkitykselliseksi säveltäjä kokee 

ammattinsa harjoittamisen. Säveltäjä voi 
toki syystäkin iloita monin tavoin onnis-
tuneesta sävellysprosessista itsessään. 
Mutta mielestäni se, että tuore sävellys 
saa esityksen, tai mieluusti esityksiä, 
on säveltäjän työskentelymotivaation, 
toimeentulon ja lopulta myös säveltäjän 
työssä kehittymisen kannalta oleellista. 
Se, mitä ohjelmoidaan ja esitetään, vai-
kuttaa myös siihen, millaiseksi esittäjät 
ja lopulta koko taidemuoto kehittyy. 
Ohjelmasuunnittelu heijastelee arvoja 
ja visiota siitä, millaisena taidemuotona 
taidemusiikki halutaan nähdä.

Suomen Säveltäjien edistämistoimin-
nan päämäärä on hyödyttää tasapuoli-
sesti koko säveltäjistöä. Onkin luontevaa 
tarkastella myös esitysten määrää mit-
takaavassa, joka palvelee koko ammatti-
kuntaa. Kiinnostavaa on esimerkiksi se, 
miten suuren osuuden elävien säveltä-
jien teokset tai korkeintaan 30 vuotta 
sitten sävelletyt nykymusiikkiteokset 
muodostavat Suomen Sinfoniaorkesterit 
ry:n jäsenorkestereiden konserteissa.

Nykymusiikin ja elävien säveltäjien  
prosenttiosuuksien mittarointi on 
toimiva työkalu paitsi tämänhetkisten 
ohjelmistojen rakenteiden tarkasteluun, 
myös edistämistoiminnan vaikuttavuu-
den arvioimiseen pidemmällä aikavälillä. 
Kun yhdistyksen yksi strateginen tavoite 
on saada enemmän esityksiä eläville, 
prosenttiosuuksien seuraaminen pitkällä 
aikavälillä tarjoaa yhden keinon arvioida 
strategisesti suuntautuneen yhdistystoi-
minnan generoimaa muutosta säveltä- 
jien toimintaympäristössä. Sitoutumi-
nen vuosien mittaiseen tarkasteluun on 
oleellista.

Yhdistyksemme työskentelee tässä 
ja nyt sen eteen, että taidemusiikin 
säveltäjien tulevaisuus olisi kukoistava 
ja merkityksellinen. Ajattelen, että kuten 
säveltäjienkin, myös orkestereiden me-
nestyksekäs tulevaisuus on sidoksissa 
siihen, miten elinvoimaisena ja puhut-
televana omaan aikaamme mielekkäästi 
kiinnittyvänä taidemuotona taidemu-
siikki koetaan. Taiteen tulevaisuuden 
näkökulmasta ei ole millään muotoa 
yhdentekevää, mitä orkesterit tänä 
päivänä esittävät. Vaikka onkin tärkeää 
tunnistaa ja tunnustaa historiallisia mer-
kittävyyksiä, ajattelen, että merkittävä 
osa tulevaisuuden gloriasta ja resurs-
seista on varattu niille tekijöille ja orga-
nisaatioille, jotka parhaiten kykenevät 
aidosti uutta luovaan dialogiin ja elävään 
yhteistyöhön.

Maamme orkesterilaitoksen osuus 
suomalaisen taidemusiikin kansainväli-
seen menestystarinaan on merkittävä. 
Se on rakentunut ja rakentuu myös tule-
vaisuudessa persoonallisesti esittävän 
erinomaisuuden ja oivaltavasti luovan 
ainutlaatuisuuden liitolle. Taidemusiikin 
ja säveltäjien tulevaisuuden näkökul-
masta orkesterit tekevät ainutlaatui-
sen tärkeää työtä uusien sävellysten 
esiin tuomisessa ja esillä pitämisessä. 
Maamme säveltäjien ja orkestereiden 
välinen kasvava yhteistyö on molempien 
tahojen elinvoimaisen tulevaisuuden 
rakentamisen ytimessä. 

ANT TI AUVINEN

Suomen Säveltäjät ry:n hallituksen 
puheenjohtaja

”MITEN MENEE?”  
ON TÄRKEÄ KYSYMYS
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Teoston, Suomen Säveltäjien, 
Suomen Musiikintekijöiden ja 
Suomen Musiikkikustantajien 
tavoitteet vaalikaudelle 2023–2027

E duskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023. Teosto, 
Suomen Säveltäjät, Suomen Musiikintekijät ja 
Suomen Musiikkikustantajat ovat laatineet yhteiset 

hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023–2027. Järjestöjen 
tavoitteena on Suomi, jossa musiikilla on entistä suurempi  
arvo niin yksilölle, yrityksille kuin koko yhteiskunnalle.

1. Taiteen ja kulttuurin  
rahoitus yhteen prosenttiin
Kulttuurin osuus valtion budjetista on Suomessa viiden 
heikoimman EU-maan joukossa. Kulttuurialan rahoituksen 
nostaminen on investointi, joka kohentaa kansantaloutta ja 
hyvinvointia. Tavoitteena on nostaa luovan alan osuus BKT:stä 
eurooppalaisen keskiarvon (4,4 %) tasolle. Tämä tarkoittaisi 
kulttuurin toimialojen kansantaloudelle tuottaman arvonlisän 
nostamista nykyisestä 6,5 miljardista jopa 9 miljardiin euroon.

2. Tekijälle vakaa turvaverkko
Luovan työn tekijälle tulonmuodostuksen pirstaleisuus aiheuttaa 
liikaa ongelmia. Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä on otettava 
erityisen tarkastelun kohteeksi taiteilijoiden ja muiden luovaa työtä 
tekevien asema. Musiikki on oikeaa työtä, ja sen ammattimaisille 
tekijöille on taattava mahdollisuudet ammattinsa harjoittamiseen.

3. Luovien alojen  
rakenteet kasvun edellytyksenä
Luova ala ja erityisesti musiikkiala kärsivät koronapandemiasta 
ennennäkemättömällä tavalla. Niillä on kuitenkin valtava 
kasvu-, työllisyys- ja vientipotentiaali, joka on otettava käyttöön 
kokonaisvaltaisesti, eri ministeriöiden yhteistyönä.

4. Reilut ja yhtenäiset pelisäännöt
Musiikki tuottaa taloudellista hyötyä lukemattomille toimijoille. 
Teknologian kehittyessä keskiöön nousevat luovien sisältöjen 
tekijöille reilut pelisäännöt ja tasavertaiset neuvotteluasetelmat. 
Vaikka suurin osa sisällöistä jaetaan ketterästi digitaalisilla alustoilla, 
kyse on omaisuudesta, jota ei voi käyttää ilman asianmukaisia lupia 
ja korvauksia.

 composers.fi > Uutisia

Uusi musiikkiala.fi-sivusto 

S uomalaiset musiikkialan organisaatiot ovat 
julkaisseet yhdessä uuden musiikkiala.fi- 
verkkosivuston. Sivusto kokoaa yhteen 

toimialan koosta ja vaikuttavuudesta kertovat 
avainluvut. Sivusto tarjoaa luotettavaa tietoa koko 
musiikkialan taloudellisista, sosiaalisista, hyvinvointiin 
liittyvistä, ynnä muista vaikutuksista.

Musiikkitoimialan arvo lähentelee vuosittain 
miljardia. Arvon tekevät tuhannet yritykset, järjestöt ja 
instituutiot sekä kymmenet tuhannet ammattilaiset. 
Koska musiikkialan tilastoja ja tutkimuksia tuotetaan 
monessa eri paikassa, on kokonaiskuvan saaminen 
musiikin merkityksestä kuitenkin ollut hankalaa. Tähän 
uusi musiikkiala.fi-sivusto pyrkii tuomaan ratkaisun.

Musiikkiala.fi on suunnattu ennen kaikkea 
musiikkialan ja muun kulttuurin toimintaedellytyksistä 
päättäville: kansanedustajille, ministereille ja 
viranhaltijoille. Lisäksi media saa sivustolta helposti ja 
nopeasti musiikkialan keskeisiä tietoja.
 musiikkiala.fi

Suomen Säveltäjien 
toimeentulomallihanke

S uomen Säveltäjät ry aloitti elokuussa 
2022 hankkeen, jonka tavoitteena on 
tarkastella yhdistyksen jäsenistön erilaisia 

toimeentulomalleja ja tuottaa niistä opasmateriaali. 
Samalla kartoitetaan säveltäjien toimeentuloon ja 
vakuuttamiseen liittyviä epäselvyyksiä ja epäkohtia, 
joihin yhdistys voisi yrittää vaikuttaa jäsenistön 
etujen parantamiseksi. Hankkeen työryhmään 
kuuluvat Vappu Verronen, Niilo Tarnanen, Sanna 
Ahvenjärvi ja Maija Hynninen, ja sen osa-aikaiseksi 
työntekijäksi on palkattu Hanna Isolammi. 
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Suomen Säveltäjät ry kutsui Kaija Saariahon 
kunniajäsenekseen suomalaisen musiikin 
päivänä 8.12.2022. Saariahon sävellystuotanto 
on monitasoisesti puhutteleva, ja hän 

on yksi aikamme merkittävimmistä säveltäjistä. 
Hänen tuotannolleen on tyypillistä esteettinen 
tinkimättömyys ja pitkäjänteinen sekä määrätietoinen 
työskentely. Saariaho on säveltäjänä myös tärkeä 
roolimalli, ja hänen säveltäjyytensä näkyy laajasti 
yhteiskunnassamme myös kansainvälisesti. Tämä  
on ollut Suomen Säveltäjät ry:n kannalta voimavara  
jo vuosien ajan.

”Ajattelen, että tämän kaltainen taiteellinen  
ambitio ja uskallus luo positiivista voimaa ja valoa  
ja aidosti kestäviä merkityksiä maailmaamme”,  
sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Antti Auvinen.

”Kun minut hyväksyttiin Suomen Säveltäjien 
jäseneksi toukokuussa 1980, ei jäsenten joukossa  
ollut muita ammatikseen säveltäviä naisia kuin 
ihailemani Helvi Leiviskä”, Saariaho sanoo.  
”Sain voimia ajatuksesta, että olin näin konkreet-
tisesti päässyt eteenpäin tielläni säveltäjäksi. Tuolloin 
osallistuin kaikkiin kokouksiin ja tutustuin kollegoihin, 
mikä oli keskeistä ja kannustavaa. Seuraan edelleen 
mielenkiinnolla kollegoitteni ja yhdistyksen toimintaa. 
Pidän sitä tärkeänä ammattikunnallemme ja arvostan 
syvästi minulle myönnettyä kunniajäsenyyttä.”

Jüri Reinverelle 
myönnettiin Viron 
Valkoisen tähden 
ritarikunnan 
kunniamerkki

S äveltäjä Jüri Reinvere 
vastaanotti Viron Valkoisen 
tähden ritarikunnan 3. luokan 

kunniamerkin Viron presidentiltä 
Alar Karisilta 22.6.2022 Tallinnassa. 
Merkki myönnettiin Reinverelle hänen 
toiminnastaan Viron musiikin ja 
kulttuurin hyväksi. 

Antti Auviselle 
Suomen 
Musiikkikustantajien 
Vuoden taidemusiikin 
säveltäjä -palkinto

S uomen Musiikkikustantajat ry  
myönsi 5.9.2022 Vuoden 
taidemusiikin säveltäjä -palkinnon 

Antti Auviselle. Valinnan tehneeseen raatiin 
kuuluivat Aleksi Malmberg, Kare Eskola, 
Lotta Emanuelsson ja Minna Pensola. 
He perustelevat valintaa muun muassa 
näin: ”Antti Auvisella on musiikissaan sekä 
sanottavaa että vahva oma ääni. Hänen 
teoksensa ovat ajatuksia herättäviä ja 
mieleenpainuvia. Auvinen on vuonna 2022 
ollut vahvasti esillä, omana itsenään ja 
musiikillisesti valmiina ja kiinnostavana.”

Suomen Säveltäjien 
erikoispalkinto Jonathan 
Makille Maj Lind -kilpailussa

J onathan Mak (s. 1997) sai Maj Lind 
-pianokilpailussa Suomen Säveltäjät 
ry:n erikoispalkinnon parhaasta kilpailun 

nykytilausteoksen tulkinnasta. Välierissä esitetty  
teos oli Outi Tarkiaisen Tenderness.

Finn Shieldsin teos 
jaetulle toiselle sijalle 
Suomen Naiskuoroliiton 
kansainvälisessä 
sävellyskilpailussa

F inn Shieldsin teos Juurien täyttämä polku Erja 
Tulasalon tekstiin on palkittu toisella sijalla 
Suomen Naiskuoroliiton kansainvälisessä 

sävellyskilpailussa syyskuussa 2022. Shieldsin teos 
jakoi toisen sijan Mervi Kurjen sävellyksen kanssa. 
Kilpailun voitti Niels Burgmanin Emily Dickinsonin 
tekstiin säveltämä teos We grow accustomed to 
the Dark. Suomen Naiskuoroliiton sävellyskilpailun 
tarkoituksena on tuottaa nais- ja diskanttikuoroille 
uutta mielenkiintoista ohjelmistoa. 

Päätöskonsertissa kantaesitettiin kaikkiaan 
kymmenen kilpailuun osallistunutta teosta. Niitä 
esittivät Jyväskylän Naislaulajat, Liittokuoro Louhi, 
Tapiolan kuoro sekä Naiskuoro Timotei.

Elma – kestävän 
kehityksen 
digitaalinen alusta 
elävän musiikin alalle

S yksyllä 2022 avattu Elma on 
digitaalinen tietopankki, suunnit-
telutyökalu ja yhteisöalusta, joka 

tarjoaa elävän musiikin alan toimijoille 
tietoa, työkaluja ja tukea kestävän kehi-
tyksen edistämisessä. Elman tavoitteena 
on saada vastuullisuus ja kestävä kehitys 
(ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen 
ja kulttuurinen) osaksi jokaisen elävän 
musiikin tapahtumajärjestäjän, artis-
tin ja tapahtumapaikan jokapäiväistä 
toimintaa.

Elman keskeisiä teemoja ja sisältöjä 
ovat oppimateriaalit, vastuullisuus- 
ohjelmatyökalu sekä myöhemmin  
julkaistava keskustelufoorumi.
 elma.live

ja agentit, Suomen Sinfoniaorkesterit, 
LiveFIN, Teosto, Gramex, 
Musiikkikustantajat, Musiikkituottajat – IFPI 
Finland, Suomen Säveltäjät sekä Suomen 
kansallisooppera ja -baletti.

Ohjeistuksen tavoitteena on selkiyttää 
sitä, miten häirintään ja epäasialliseen 
kohteluun puututaan paikallisesti. Ohjeistus 
on luettavissa suomeksi ja englanniksi 
verkkosivuilla esiinnynedukseni.fi. Sivulle 
on koottu ohjeita, hyviä toimintamalleja 
ja hyödyllisiä linkkejä sekä ideoita siihen, 
miten toimia, jos näkee tai kokee häirintää, 
syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Ohjeiden 
avulla voi myös peilata omaa toimintaa – 
ohjeistus tarjoaa tukea asioiden ratkaisuun 
ja uudelleen oppimiseen.

Suomen Säveltäjät ry valmistelee 
myös omia ohjeistuksia koskien häirintää, 
syrjintää ja epäasiallista kohtelua.
 esiinnynedukseni.fi

Palkintoja ja  
kilpailumenestystä

Esiinnyn edukseni  
– kaikille turvallinen 
musiikkiala -ohjeistus 
julkaistu

M usiikkiala on laatinut Esiinnyn 
edukseni – kaikille turvallinen 
musiikkiala -ohjeistuksen 

häirinnän, syrjinnän ja epäasiallisen 
kohtelun kitkemiseksi alalta. Ohjeistuksen 
ovat yhdessä laatineet Muusikkojen  
liitto, Suomen Musiikintekijät, Music  
Finland, SOA – Suomen ohjelmatoimistot 
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Suomen Musiikkikustantajien 
palkintojen tavoitteena on nostaa esiin 
yksittäisiä kustannettuja teoksia ja tekijöitä 
sekä edistää musiikkikustantamisen 
tunnettuutta ja arvostusta. Kuudessa eri 
kategoriassa myönnettävien palkintojen 
arvo on 2 000 euroa. Palkinnot jaettiin tänä 
vuonna yhdeksännen kerran.
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Kaija 
Saariahosta 

Suomen 
Säveltäjät ry:n 
kunniajäsen
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Toiminnanjohtaja Vappu Verronen  
tunnustaa ihastuksen ja ärsytyksen tunteita

PUS! 
Tilastoyhteistyö Suomen  
Sinfoniaorkesterien kanssa
Olen erittäin vaikuttunut 
Suosion tavasta tarttua asioihin 
ja edistää elävien säveltäjien 
tilastointia. Ensi vuodelle on 
luvassa vielä parempi malli 
– ja nykymusiikin tunniste 
konserttikalenterissa olisi  
upea lisä!

PUS! 
Helsingin Sanomien 
kulttuuritoimitus
Kun usein tulen haukkuneeksi 
tiedotusvälineitä ja vähäistä 
näkyvyyttä valtakunnanmediassa, 
nyt voi kerrankin vähän 
kehua. Juhlaviikkojen aikaan 
elokuussa samalle illalle osui 
kolme keskeistä kantaesitystä 
– ja kaikkiin oli riittänyt kriitikko 
paikalle.

PUS! 
Saariaho-syksy
Huikeaa nähdä kotimainen 
säveltäjä niin laajasti 
ohjelmistoissa ympäri 
maatamme, ja ohjelmissa usein 
vielä eri säveltäjäsukupolvien 
teoksia, joiden esiin tuomista 
Kaija Saariaho pitää 
tärkeänä. Innocence jäi myös 
henkilökohtaisesti ihon alle 
pitkäksi aikaa, ehkä pysyvästi. 

MUR! 
Taideneuvosto
Uusi Taideneuvosto nimitettiin 
toimikaudelle 1.9.2022 – 
31.8.2025. Mukaan mahtui 
kolme muusikkoa mutta ei 
ainokaistakaan ammattilaista 
taidemusiikin tai klassisen 
tontilta. 

MUR!  
Sosiaaliturvakomitea
Sotukomitean ongelmaraportit 
kalskahtavat vanhanaikaisilta 
– taas ollaan liikkeellä 
työsuhteeseen perustuvan 
sosiaaliturvan pohjalta, kun 
ongelmaraportissa todetaan, että 
”kannattamatonta yritystoimintaa 
ei pidä tukea”. Itsensä työllistävän 
taiteilijan roolia yhteiskunnassa ei 
voi verrata bisnekseen. 

MUR! 
Perustuslakivaliokunnan 
asiantuntijat
Tekijänoikeuslain eteneminen 
venyy eduskunnassa, kun 
perustuslakivaliokunnan 
asiantuntijat asettivat 
sananvapauden tekijänoikeutta 
vastaan. Tuntuu, että samoja 
tiettyjä professorimiehiä kuullaan 
kerrasta toiseen – siinäpä 
valtapiiriä kerrakseen.

PUSUT JA
PURNAUKSET

T
oisinaan kaikkein kiinnostavimmat kes-
kustelut musiikista ja muista olennaisista 
asioista tapahtuvat kaikkein epätoden-
näköisimmissä olosuhteissa. Minulle 
näin kävi joitain vuosia sitten vierailles-
sani Hiko-vuorella Japanin Kyūshūlla.

Päivä oli aurinkoinen ja kuuma. Se seurasi intensiivistä 
ja inspiroivaa mutta raskasta kulttuurivaihtoprojektin 
pohjustusta eri puolilla Fukuokan prefektuuria. Edeltävän 
viikon aikana tulkkaamani kolme kieltä riehuivat päässäni 
levottomana pyörremyrskynä, mutta pahinta oli tietoisuus 
ajasta. Tuo elämänrytmiä pirullisesti määrittävä tekijä 
kun muistutti olemassaolostaan minuuttiaikatauluina ja 
mahdottomuutena hengähtää keskellä virtaansa.

Niinpä verkkainen nousu vuorelle kantohississä sisälsi 
aavistuksen vapauden tunnetta: mahdollisuuden istua 
alas ja katsella, kuinka vehreät rinteet seurasivat toisiaan 
sinitaivaan pilkottaessa vuorenhuippujen välistä.

Vierailimme huipulla shintolaisessa pyhäkössä, jonka 
pääpapin japanilainen isäntämme tunsi. En enää muista, 
miten ja miksi päädyin keskustelemaan papin kanssa  
musiikista. Muistan kuitenkin elävästi, miten yllättynyt 
hän oli siitä, että minä tunsin Kōsaku Yamadan kamari- 
musiikkituotantoa. Minä taas hämmästyin yhtä lailla kuul-
lessani, miten hyvin hän tunsi Kaija Saariahon oopperat. 
Keskustelun jälkeen kesti hetki huomata, että aika ei 
enää tarrautunut kiinni ymmärrykseeni todellisuudesta: 
se jäi sijoilleen sillä hetkellä, kun pääsimme vaihtamaan 
ajatuksia musiikista.

Kohtaaminen tuo mieleen runoilija Shuntarō Tani-
kawan, joka on tarkkanäköisesti havainnoinut ihmismie-
len ja musiikillisten äänten kohtaamisia jo vuosikymme-
nien ajan. Vaikka Tanikawa on lähestynyt aihetta monesta 
eri näkökulmasta – toisinaan hän puhuu pianonsoitosta, 
joskus taas luonnonäänien limittymisestä musiikin 
kokemukseen – kantava teema hänen runoissaan on se, 
millainen kyky musiikilla on ylittää ajan ja tilan rajat. 

Jotain tällaista koin Hiko-vuoren huipulla keskuste-
lussa, jonka aikana en kuullut säveltäkään musiikkia. Enkä 
olisi koskaan odottanut, että minua ja vuorella shintolai-
sessa pyhäkössä toimivaa pappia voisi yhdistää musiikki 
– ja kaikesta mahdollisesta musiikista juuri Yamada ja 
Saariaho.
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Musiikintutkimuksen piirissä on jo vuosikymmenien 
ajan kyseenalaistettu ajatus musiikin ajattomuudesta. Kes-
kustelu kulkee tässä yhteydessä kahdella eri tasolla: toi-
saalta kritisoidaan taidemusiikin kaanonin väitettyä ajatto-
muutta, toisaalta kyseenalaistetaan tendenssiä painottaa 
”suurten musiikkiteosten” parissa koettua transsendenssia. 
Onkin totta, ettei musiikki itsessään voi koskaan olla ajasta 
ja paikasta irrotettua, sillä äänet kantavat aina mukanaan 
valtavan määrän merkityksiä maailmasta eli aika-tilasta, 
jossa ne on luotu. Musiikintutkija Carl Dahlhausin mukaan 
vuosikymmenestä ja -sadasta toiseen soitettavien teosten 
ajattomuudesta kertoo niiden ”esteettinen nykyhetkisyys”, 
mutta yhtä lailla tuon nykyhetkisyyden voi ajatella juontu-
van tämän päivän uusien merkitysten rakentumisesta.

En kuitenkaan näe syytä pitää näitä katsantokantoja 
vastakkaisina, sillä musiikki voi olla kokemuksena hyvin-
kin ajatonta samanaikaisesti, kun se on erottamattomasti 
sidottu aikaan ja paikkaan. Minun kokemukseni Hiko- 
vuorella kietoutui itsestään selvästi yhteen hetkeen ja 
sijaintiin – ja jos näin ei olisi ollut, se ei koskaan ylittäisi  
mielessäni ajan ja tilan rajoja. Silloin se ei myöskään  
palaisi mieleeni yhtä elävästi aina, kun kuulen Yamadan  
tai Saariahon musiikkia.

LASSE LEHTONEN

Kirjoittaja on Japanin kulttuuriin  
erikoistunut musiikintutkija.

Ajan ja tilan  
tuolla puolen

Päätoimittajalta
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! 24.1. Lars Karlsson 70 v

20.2. Heinz-Juhani Hofmann 50 v
24.2. Stefan Bartling 60 v
4.3. Yrjö Hjelt 70 v
17.3.  Kai Nieminen 70 v
22.4. Juhani Komulainen 70 v
26.4. Ilkka Kuusisto 90 v
18.5. Mikko Heiniö 75 v
23.5. Kimmo Kuokkala 50 v
27.5. Jaakko Mäntyjärvi 60 v
13.6. Atso Almila 70 v

FinJa Music  
aloitti toimintansa

V uoden 2022 alussa Suomen ja 
Japanin välistä musiikkivaihtoa 
edistämään perustetun Suomalais-

japanilaisen yhdistyksen alla toimivan FinJa 
Musicin avajaiskonsertti järjestettiin 8.11. 
Helsingin Suomalaisella Klubilla. Ohjelma 
sisälsi Toshi Ichiyanagin, Juha T. Koskisen, 
Michio Mamiyan, Ari Romppasen, Tōru 
Takemitsun ja Lotta Wennäkosken teoksia. 
Konsertissa esiintyivät Hanna Kinnunen 
(huilu), Lauri Rantamoijanen (sello), sekä Sari 
Blå, Mariko Furukawa ja Justas Stasevskij 
(piano). Myös Japanin suurlähettiläs Kazuhiro 
Fujimura kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan 
ja tervehdyksellään. FinJa Musicin toiminta 
jatkuu vuonna 2023 uusin konsertein.
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taridiplomin Jorma Panulan luokalla ja 
jatko-opiskeli Roomassa, Salzburgissa 
ja Leningradissa. Sävellyksenopettajina 
hänellä olivat Joonas Kokkonen ja 
Einojuhani Rautavaara. 

Kapellimestarina Kari toimi yli 40 
vuotta vakituisin kiinnityksin RSO:ssa, 
Tukholman kuninkaallisessa ooppe-
rassa ja pisimpään Suomen kansallis- 
oopperassa, jossa hän ehti johtaa yh-
teensä yli 1 300 esitystä. Ulkomailla 
hän vieraili Pohjoismaissa ja Keski-
Euroopassa, mutta myös Venäjällä, 
USA:ssa ja Israelissa.

Säveltäminen kulki johtamisen 
rinnalla koko ajan ja muuttui vähitel-
len päätoimeksi. Isoimmat crescendot 
huipentuivat kuuteen oopperaan: 
Toivon ja rakkau-
den muruset (1979), 
Frieda (1995), Luther 
(2000), Tuuli puhal-
taa (2010), Judit eli 
Iloinen sydän (2012) 
sekä Rakkaus on 
väkevä kuin kuolema 
(2015). Fennica 
Gehrman, Sulasol sekä Edition Tilli 
ovat kustantaneet Karin tuotantoa, jo-
hon kuuluu yli 300 kuoro- tai yksinlau-
lun lisäksi myös kamari- ja orkesterimu-
siikkia. Viimeiseksi teokseksi jäi vuosi 
sitten valmistunut Concertino sellolle ja 
jousille. 

Kari Tikan musiikille on tunnus-
omaista melodisuus ja kerronnallinen 
kokonaisvaltaisuus, joka lähtee usein 
hengellisestä tekstistä. Ehkä juuri laulu-
muodoista kehkeytyi oopperakohtaus-
ten lopuille usein harmonisia luuppeja 
ja kertosäkeitä: Tikka kertoikin ylittä-
vänsä tietoisesti tyylien rajoja. Hänen 
musiikissaan voi kuulla myös minima-
listisia piirteitä, staattista rekisterin-
käyttöä ja pitkiä rytmillisiä jatkumoita. 
Toisaalta esimerkiksi orkesteriteoksesta 

Due pezzi vuodelta 1973 löytyy ohjattua 
aleatoriikkaa ja yksi 12-sävelrivikin.

Karilla oli alusta saakka vahva 
draaman taju ja voimakas musii-
killinen tahto. Tutustuin häneen 
Kansallisoopperassa, kun hän pyysi 
minut assistentikseen moneen joh-
tamaansa oopperaan ja sitä kautta 
muihinkin tuotantoihin 1990-luvulla. 
Hänen johtamisensa oli tavattoman 
intensiivistä. Valtava draivi, suggestii-
vinen elekieli. Paita siinä kastui, mutta 
kenellekään ei jäänyt epäselvyyttä siitä, 
miten piti soittaa ja miten artikuloida! 

Kari oli monelle muusikolle esikuva, 
mahdollistaja ja polun avaaja – ei vähi-
ten niille nuorille, joita hän johti perus-
tamassaan Vivo-sinfoniaorkesterissa.

Karista säteili loppu-
maton innostus, sisäinen 
palo ja pyyteetön lähim-
mäisenrakkaus, joka näkyi 
viimeisinä vuosina myös 
hänen Facebook-sivujensa 
laajan ystäväpiirin kautta. 
Taistelu ylivoimaista sai-
rautta vastaan ei suinkaan 

johtanut katkeruuteen tai kyynisyyteen, 
vaan päivityksistä välittyi aina positiivi-
nen, aseistariisuvan luottavainen kristil-
linen elämänkatsomus. Tuskin on sattu-
maa, että tämän armoitetun muusikon 
eniten esitetty sävellys on Armolaulu 
ja eniten, kymmeniä, esityksiä saanut 
ooppera nimeltään Luther.

Karia jäivät kaipaamaan teologi-
vaimo Eeva ja neljä lasta – sekä  
poikkeuksellisen iso määrä meitä  
muusikkokollegoita ja ystäviä.

TAPIO TUOMELA

käyttöliittymiä ollessaan CARTESissa 
tuottajana. 

Ilkka vieraili usein myös Helsingin 
yliopiston musiikkitieteen laitoksen 
studiolla, jossa kokeilimme erilaisia säh-
köisiä äänenkäsittelyn mahdollisuuksia. 
Niissä ympyröissä tutustuimme myös 
Esa Kotilaiseen, joka Moog-virtuoosina 
sopi loistavasti meidän teknokuvioi-
himme. Meidän 
kolmen sähkönörtin 
ystävyys kulminoi-
tui perustamaamme 
Neum-yhtyeeseen, 
jossa esitimme elek- 
tronimusiikkia livenä. 
Tämä tarkoitti sitä, 
että emme käyttäneet valmiita tausta-
nauhoja. Neumin ensimmäinen julki-
nen esiintyminen oli 1974 Dimensio-
taideryhmän näyttelyssä Amos 
Andersonin taidemuseossa.

Ilkka toi musikaalisuutensa, innova-
tiivisuutensa sekä organisointikykynsä 

mukaan sataprosenttisesti toimiessaan 
CARTESissa tuottajana. Siinä roo-
lissa hän muun muassa järjesti useita 
konsertteja, sävelsi kokeellisia teok-
sia, innovoi uusia soittimia ja niiden 
käyttöliittymiä.

Viime aikoina Ilkka kiinnostui äänen 
ja visuaalisuuden yhdistämisestä. Hän 
kehitti interaktiivisia työkaluja musii-

killisten prosessien sekä 
niihin tehtyjen tietokone- 
animaatioiden ohjaami-
seen ja esittämiseen.

Jään syvästi ikävöi-
mään ystävääni Ilkkaa: 
aina avuliasta, epäitse-
kästä, viisasta ja mukaan 

tempautuvaa taiteilijaa sekä innovaat-
toria. Hän oli myös loistava ja laajan 
yleistietämyksen omaava seuramies 
sekä vannoutunut gurmeetikko. 

OT TO ROMANOWSKI

IN MEMORIAM 
KARI  
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IN MEMORIAM 
ILKKA 

NIEMELÄINEN
(1956–2022)KARISTA SÄTEILI 

LOPPUMATON 
INNOSTUS, SISÄINEN 
PALO JA PYYTEETÖN 

LÄHIMMÄISEN- 
RAKKAUS

HÄN OLI MYÖS 
LOISTAVA JA LAAJAN 
YLEISTIETÄMYKSEN 

OMAAVA SEURAMIES 
SEKÄ VANNOUTUNUT 

GURMEETIKKO

E
nsikosketukseni Ilkkaan 
oli 1970-luvulla Helsingin 
Konservatoriossa, jossa ope-
tin musiikin teoriaa ja sävel-
tapailua. Jo silloin kiinnitin 

huomioni Ilkan älykkyyteen, impulsii-
visuuteen sekä luovaan asennoitumi-
seen kaikkeen opettamaani ja jopa sen 
ohi. Ilkkahan opiskeli Konservatoriossa 
kitaraa ja yleisiä aineita.

Jäimme monesti Ilkan kanssa jutte-
lemaan tunnin jälkeen musiikin teo-
reettisista aiheista sekä eri klassisten 
säveltäjien tyyleistä ja sävellyksistä. Hän 
oli jo silloin kiinnostunut erilaisten 
soittimien sointiväreistä, rakenteista ja 
käyttöliittymistä.

Näiden turinoiden myötä välillemme 
kehittyi vankka ystävyys, jossa yhdistyi-
vät kiinnostuksemme musiikin akus-
tiikkaan, teoriaan, historiaan sekä tek-
nohörhöilyyn. Ymmärrän nyt hyvin sen, 
että Ilkka ryhtyi myöhemmin kehitte-
lemään erilaisia elektronis-mekaanisia 

K
ollegamme, säveltäjä 
ja kapellimestari Kari 
Tikka (s. 1946) pois-
tui keskuudestamme 
17.10.2022, käytyään 

pitkän taistelun haimasyöpää vastaan.
Hän aloitti muusikonuransa oboistina 

helsinkiläisorkestereissa 1960-luvun 
loppupuolella perusteellisten opintojen 
jälkeen. Oboediplomin jälkeen hän suo-
ritti Sibelius-Akatemiassa kapellimes-

In memoriam
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K Ä S I T T E I T Ä ,  
T U N T E I T A  J A 
K ÄY T Ä N T Ö Ä

M E D I A T A I T E E S S A  M U S I I K K I  O N  T A P A  T U T K I A  M A A I L M A A

E S T E E T T I S E S TÄ  KO K E M U K S E S TA  K Ä S I T T E I S I I N  L A A J E N E VA 

M E D I ATA I T E E N  M U S I I K K I  O N  K Ä S I T E L LY T  V I I M E  V U O S I N A 

R U N S A A S T I  I H M I S E N  L U O N TO S U H D E T TA .  M E D I ATA I T E E L L E 

T Y Y P I L L I N E N  M AT E R I A A L I S – K R I I T T I N E N  A J AT T E L U  O N 

VA H VA S T I  TA I T E I D E N VÄ L I S TÄ ,  J A  S E N  VA I K U T U S TA  

V O I  J Ä L J I T TÄ Ä  M Y Ö S  N Y K Y O O P P E R A S TA .

S
uomen Säveltäjät ry:n pitkäaikainen 
sihteeri Maarit Anderzén kuoli 5. syys-
kuuta 2022 Helsingissä 87-vuotiaana. 
Hän oli syntynyt Helsingissä 3. huhti-
kuuta 1935.

Maarit Anderzén kävi Töölön yhteiskoulua, 
ja oltuaan lyhyesti Kuvanauha-nimisen yhtiön 
palveluksessa hän jäi kotiäidiksi huolehtimaan 
miehestään ja perheen lapsista 
Ritasta ja Reasta. Lasten aikuis-
tuttua Anderzén työskenteli 
Suomalaisen musiikin tiedotus-
keskuksen palveluksessa, mistä 
hänet pian löydettiin Suomen 
Säveltäjät ry:n sihteeriksi vuonna 
1982. 

Tuossa tehtävässä Anderzénin 
tomeruus, tarkkuus ja äidillinen huolehtivaisuus 
olivat meille säveltäjille kullan arvoisia. Hän or-
ganisoi loisteliaasti yhdistyksen kokoukset, ulko-
maanmatkat ja musiikkijuhlat. Hän piti tarkkaa 
huolta siitä, että säveltäjäyhdistyksen tekemisistä 
jäi kirjalliset dokumentit, minkä lisäksi hän oli 
intohimoinen valokuvaaja.

Eläkkeelle siirtymisensä vuonna 1996 jälkeen-
kin Anderzén oli aina tervetullut vieras erinäisissä 
musiikkialan tilaisuuksissa, joihin hän osallistui 

muun muassa Suomen Säveltäjät ry:n kannatusjä-
senyytensä kautta. Niistäkin hän otti ahkerasti va-
lokuvia. Kuvat hän järjesti nimillä, päivämäärillä 
ja kuvailevilla teksteillä varustettuina kansioihin, 
jotka ovat kuin taideteoksia. Ne ovat musiikintut-
kijoille arvokasta lähdeaineistoa.

Kun nyt kesällä tilasin Maaritille ja hänen kaksi 
vuotta vanhemmalle miehelleen varatuomari 

Matille lippuja yhteistä Tallinnan-
matkaamme varten, en ollut tullut 
ajatelleeksi, että olin lähdössä turisti-
matkalle ikäihmisten kanssa. Niin nuo-
rekkaita he olivat, eikä ikä painanut 
ollenkaan, kun omistauduimme Viron 
pääkaupungin antimille.

Kuluneena kesänä seurustelin 
Tallinnan-matkaa enemmänkin 

Anderzénin pariskunnan kanssa. Viimeinen tilai-
suus sattui olemaan meillä kotona järjestetty juhla. 
Maarit oli tapansa mukaan puhelias ja puuhakas. 
Hän innostui kantamaan lautasia keittiöön ja van-
notti kaikille, että pysytään kuulolla ja nähdään 
taas pian.

Seuraavana aamuna Rea-tytär soitti ja kertoi, 
että Maarit oli kuollut.

HARRI WESSMAN

IN MEMORIAM 
MAARIT 

ANDERZÉN

ANDERZÉNIN 
TOMERUUS, TARKKUUS 

JA ÄIDILLINEN 
HUOLEHTIVAISUUS 

OLIVAT MEILLE 
SÄVELTÄJILLE KULLAN 

ARVOISIA

SINI MONONEN

HNV-kollektiivin Lazarus rakensi näyttelytilaan vedenalaisesta maailmasta muistuttavan tilan.  
Kuva: Maija Toivanen / Ham / Helsinki Biennaali
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H
elsinki Biennaalissa 
nähtiin kesällä 2021 
taiteilija Teemu 
Lehmusruusun 
House of Polypores 
(2021). Vallisaaressa 
käyskentelevälle teos 
näytti koostuvan 
neljästä valkoisesta 
pylväsmäisestä 

patsaasta, joista yksi oli kellahtanut maahan 
kumoon. Jotta teoksen maailmaan pystyi sukel-
tamaan kokonaan, sitä oli katselemisen lisäksi 
kuunneltava herkällä korvalla.

Lehmusruusun yhdessä äänitaiteilija Antti 
Tolvin kanssa toteuttama House of Polypores 
hyödynsi ajatusta urkumusiikista ja lahottajista. 
Niin sanotulle mykotektuurille eli sienirih-
mastoa hyödyntävälle rakennesuunnittelulle 
perustuva teos kuunteli lähimetsän kaatuneiden 
puiden lahoamisprosessia. Teos tuotti laho-
puussa tapahtuvaa hentoa värähtelyä vastaavaa 
äänitaidetta, joka soi pylväissä ”urkusarjana”.

Orgaanista ainesta ja urkua tarkoittava 
englanninkielinen sana organ kuvaa tapaa, 
jolla musiikki voi käsitteellistyä nykytaiteessa. 
Erityisesti mediataiteen piirissä on nähty viime 
vuosina runsaasti eri ilmaisumuotoja hyödyntä-
viä hybridimäisiä teoksia, joissa musiikki on tapa 
jäsentää näkymättömiä ja abstrakteja prosesseja. 
House of Polyporesin tapaan teoksissa käsitellään 
vakavia asioita usein myös leikkisästi.

Musiikin ja käsitetaiteellisten ideoiden 
liittämisellä yhteen on pitkä perinne. Jo 
Fluxus-liikkeessä vaikuttanut videotaiteen 

pioneeri Nam June Paik teki yhteistyötä 
sellotaiteilija Charlotte Moormanin kanssa. 
Performanssitaidetta, videota ja musiikkia 
yhdistävät esitykset riitauttivat muun muassa 
yleisön suhdetta niin sanottuun korkeaan 
ja matalaan taiteeseen liittämällä klassista 
musiikkia ja avantgardistista videotaidetta 
vahvasti massakulttuuriksi miellettyyn 
televisioon.

Jo Paikin teoksissa oli havaittavissa itsetie-
toinen asenne käytössä olevaa mediaa kohtaan. 
Itsetietoinen asenne tekee mediataiteesta var-
sin hedelmällisen yhteiskunnallisten aiheiden 
käsittelylle. Itsetietoisuus voi tarkoittaa muun 
muassa kuhunkin käytössä olevaan mediaan 
liitettyjen kulttuuristen käytäntöjen kriit-
tistä tarkastelua. Musiikin kohdalla tämä voi 
ilmetä esimerkiksi huomion kiinnittämisenä 
musiikkiin liittyviin materiaalisiin seikkoihin 
ja kulttuurisiin käytänteisiin. Esimerkiksi 
Lehmusruusun teos ohjaa kuulijaa esteetti-
siin seikkoihin kiinnittymisen sijaan kohti 
aktiivista kuuntelijuutta, jossa havainnoidaan 
lähiympäristöä ja ajatellaan sen prosesseja.

Käsitefilosofista kuuntelua ovat viime vuo-
sina hyödyntäneet myös monet muut taiteilijat. 
Esimerkiksi Josefina Nelimarkan tuotannossa 
aleatorinen pianomusiikki on havainnollis-
tanut ilmakehän partikkelien liikettä ja sym-
boloinut sattumaa. TAL-nimellä elektronista 
musiikkia säveltävä kuvataiteilija Tuomas 
A. Laitinen puolestaan käsittelee musiikkia 
tiedonmuodostamisen tapana viittaamalla tuo-
tannossaan esimerkiksi mystikko ja säveltäjä 
Hildegard Bingeniläiseen.

R I S T I R I I TA I S E T  
T U N T E E T

Ekokriittisestä musiikista puhuttaessa noste-
taan usein esiin musiikin kyky herätellä tunteita. 
Ilmastonmuutosta on käsitelty tutkimuksessa, me-
diassa ja taiteessa paljon trauman ja ilmastoahdis-
tuksen näkökulmasta. Erityisesti tunteisiin liitet-
tävä musiikki on usein esillä, kun puhutaan siitä, 
millaista kulttuurista traumatyötä taide tekee.

Eläimen kokemus ja traumatisoituminen ihmi-
sen maailmassa on aiheena Milja Viidan teoksessa 
Bambi (2022). Bambi perustuu Walt Disneyn 
samannimiseen vuoden 1942 piirrosklassikkoon, 
joka on puolestaan adaptaatio Felix Saltenin jatko-
kertomuksesta vuodelta 1922.

Saltenin tunnelmaltaan uhkaavan ja väkival-
taisen alkuperäistarinan on tulkittu kuvaavaa 
sadan vuoden takaisen Euroopan poliittista il-
mapiiriä. Disneyn piirrosklassikossa kertomus 
on kääntynyt sulokkaan lapsenomaisen eläimen 
kasvukertomukseksi.

Viidan tulkinnassa tarinasta kiinnitetään huo-
miota kuitenkin eläimen kokemukseen. Galleria 
Hippolytessä talvella 2022 esillä olleesta teoksesta 
jäivät elävästi mieleen Bambin emän varoitukset, 
pienen kauriin innostusta kuvaava orkesterimu- 
siikki sekä vaaran ja ahdistuksen tuntu, joka syntyi 
emotionaalisesti ristiriitaisten musiikillisen ainek-
sen sekoittumisesta.

Elokuvamusiikista tuttu tunteiden herättä-
minen on läsnä myös taidekollektiivi HNV:n 
teoksessa Lazarus (2021). Helsingissä vuosina 
2015–2022 toimineessa kollektiivissa työsken-
telivät kuvataiteilija Felicia Honkasalo, drama-
turgi Sinna Virtanen ja Sibelius-Akatemiasta 
musiikin kandidaatiksi sekä myöhemmin vielä 
Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi 
valmistunut Akuliina Niemi.

Helsinki Biennaalissa kesällä 2021 nähty 
Lazarus perustuu Adam Besterin tieteisnovelliin 
Adam and No Eve (1941), jossa tiedemies räjäyt-
tää koko maailman, ja eloon jäävät vain meressä 
asuvat pieneliöt. Teoksen affektiivinen ilmapiiri 
on täystuhoa kuvaavasta lähtökohdasta huolimatta 
yllättävän tyyni.

Lazarus oli installoitu Vallisaaressa holvimai-
seen tilaan. Katsojan kulkua kapeilla käytävillä 

ohjasi metallinen äänimaisema, jossa Niemi soitti 
kauhuelokuvista tuttua waterphone-instrument-
tia. Alleviivaavan kauhun sijaan Lazaruksen mu-
siikki kuitenkin ilmensi ekokatastrofiin liittyvää 
epämääräistä ahdistuksen tilaa, jossa jokin vaivaa 
”pinnan alla”.

K E S TÄVÄT  
K ÄY TÄ N N ÖT

Siinä missä taide voi herättää kokemaan ym-
päröivää maailmaa uudella tavalla, se voi myös 
tehdä konkreettisia ehdotuksia ekologisesti 
kestävämmästä kulttuurista. Näin tekee Anna 
Ķirsen säveltämä Puuooppera, jossa kuunnellaan 
tarkalla korvalla metsää. Puuooppera muistuttaa 
samalla mediataiteesta tutuista periaatteista: 
teoksen esteettisesti immersiivistä kokemukselli-
suutta haastetaan materiaalikriittisellä asenteella 
ja käsitteellisellä ajattelulla.

Tämä näkyy muun muassa oopperan 
orkestraatiossa. Laululle, viuluille, hui-
luille ja paetzolille sävelletyssä teoksessa soi 
Lehmusruusun House of Polyporesista muis-
tuttava englanninkielinen sanaleikki, wood-
wind. Yleisöä puolestaan herätellään esitystä 
kehystävillä kuuntelukävelyillä pimeässä met-
sässä, jolloin aistit herkistyvät kuuntelemaan 
luonnonympäristöä.

Esteettisen kokemuksen laventamisen lisäksi 
Puuooppera laajenee käytännön tutkimuk-
seksi. Puuoopperan tuotannon taustalla oleva 
Mustarinda-seura on tunnettu siitä, että useat 
seuran piirissä työskentelevät taiteilijat hyödyn-
tävät taiteellisen tutkimuksen menetelmiä kes-
tävämmän arjen kehittämiseksi. Tämän lisäksi 
jo yli kymmenen vuotta toiminut seura tarjoaa 
ekologisista kysymyksistä kiinnostuneille eri 
alojen taiteilijoille ja tutkijoille residenssipaik-
koja Hyrynsalmen Paljakanvaaralla sijaitsevassa 
Mustarinda-talossa.

Myös Puuoopperan tuotantoa ohjasivat eko-
logiset arvot. Puuooppera esitettiin perinteisin 
menetelmin kokonaan maatuvista materiaaleista 
rakennetulla Metsälavalla, joka hajoaa ajan saa-
tossa kokonaan jättämättä itsestään jälkiä.

Kokonaan hajoava ja maatuva lava on kon- 
kreettinen esimerkki ekologisesti kestävämmästä 
esitystaidetuotannosta. Samalla lavalla on filo-
sofinen ulottuvuus: hiljalleen metsään maatuva 
rakennelma kuvaa luonnon kykyä ylittää ajan 
saatossa ihmisen kulttuuri. 

Kirjoittaja on tutkija ja kriitikko, joka on kiinnostunut 
musiikin ja nykytaiteen leikkauspinnoista.

HILJALLEEN METSÄÄN MAATUVA 
RAKENNELMA KUVAA LUONNON 
KYKYÄ YLITTÄÄ AJAN SAATOSSA 

IHMISEN KULTTUURI

Teemu Lehmusruusun House of Polypores kuunteli lähimetsän kaatuneita puita.  
Kuva: Maija Toivanen / Ham / Helsinki Biennaali

Milja Viidan Bambi Hippolyte-galleriassa.  
Kuva: Veli Granö
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Nykymusiikin  
esittäminen  

nyky-Suomessa
TILASTOJA SUOMEN SÄVELTÄJIEN JA SUOMEN SINFONIAORKESTERIEN SELVITYKSESTÄ

Suomalaisten orkesterien 
ohjelmistossa vuonna 
2021 noin joka neljäs teos 

oli nykymusiikkia. Näistä reilu 
puolet oli kotimaisten säveltäjien 
teoksia ja joka neljäs muiden kuin 
miespuolisen säveltäjän teoksia. 

Tämä käy ilmi marraskuussa 
julkaistusta Suomen Säveltäjien 
ja Suomen Sinfoniaorkesterien 

yhdessä teettämästä selvityksestä, 
jonka yhteisenä tavoitteena oli 
kartoittaa elävien säveltäjien 
ja uusien teosten osuutta 
suomalaisten orkesterien 
ohjelmistoissa. 

Tarkastelun kohteena olivat 
erityisesti kotimaiset elävät  
säveltäjät ja uudet teokset sekä 
näiden sukupuolijakauma.
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KOT I M A I N E N N Y K Y T E O S

Kantaesitykset 
orkestereissa 

2021

Nykymusiikki 
orkestereissa 
2021 16 %

U L KO M A I N E N N Y K Y T E O S
11  %

3 %

97 %

K A N TA E S I T Y S

M U U T E S I T Y K S E T

VA N H E M P I T E O S
73 %
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S
elvitys toteutettiin 
lähettämällä suomalai-
sille orkestereille ky-
sely huhtikuussa 2020 
koskien vuotta 2021. 
Suosio keräsi tiedot, ja 
Emmi Salervo koosti 

Suomen Säveltäjien puolesta luvut nii-
den perusteella. Lisätietoja on koostettu 
myös Suosion vuosikertomuksista ja 
kevään 2021 konserttikalenterista.

Samankaltaisia selvityksiä on tehty 
myös muissa Pohjoismaissa, mutta 
tarkastelun kohteena on näissä tutki-
muksissa ollut nykymusiikin määrä 
minuutteina suhteessa koko ohjelmis-
ton kokonaisminuuttimäärään. Tässä 
selvityksessä ei ollut mahdollista käyttää 
samaa laskentatapaa puutteellisten 
tilastotietojen takia. Näin ollen selvityk-
set eivät ole suoraan vertailukelpoisia 
keskenään.

Selvityksessä nykymusiikki määritel-
lään teokseksi, joka on joko korkeintaan 
30 vuotta vanha tai sen säveltäjä on yhä 
elävien kirjoissa. Kyseisen selvityksen 
piiriin kuului 29 Suosion jäsenorkes-
teria. Selvityksessä eivät ole mukana 
Kansallisoopperan orkesteri, Vaasan 
ja Kemin kaupunginorkesterit eikä 
Sinfonietta Lentua, jotka eivät vastan-
neet kyselyyn. Turun filharmoninen 
orkesteri, Helsingin Barokkiorkesteri 
ja Suomalainen barokkiorkesteri ovat 
mukana tilastoissa vain nykymusiikki-
teosten määrää koskevilta osin. Heidän 

tilastojaan ei ole otettu huomioon koko-
naislaskuissa, sillä heiltä ei saatu tietoa 
teosten kokonaismäärästä.

Selvitys on pilotti, jolle suunnitellaan 
tulevaisuudessa jatkoa eri muodoissa. 
Säveltäjien toiveissa olisi konserttityyp-
pien rajaaminen niin, että esimerkiksi 
viihdekonsertit ja lastenlaulutapah-
tumat jätetään pois. Pilottitilastossa 
mukana ovat kaikki mahdolliset esi-
tykset, joten se kertoo vasta melko 
vähän uuden taidemusiikin osuudesta 
ohjelmistoissa.     

S E LV I T Y K S E N T U LO K S I A 
N U M E R O I D E N VA LO S SA

Selvityksen avaintulos koskee nyky-
musiikin ja kotimaisen nykymusiikin 
osuuksia suomalaisten orkesterien 
ohjelmistoissa. Kaikista teoksista yli 

neljäsosa oli nykymusiikkia (27 %) 
vuonna 2021. Näistä reilu puolet on 
kotimaisten säveltäjien teoksia (16 % 
kokonaismäärästä).

Monen orkesterin kohdalla ko-
timaisen säveltäjien osuus kaikesta 
orkesterin soittamasta nykymusiikista 
on huomattava. Esimerkiksi Tampere 
Filharmonian, Pori Sinfoniettan ja 
Tapiola Sinfoniettan kohdalla osuus 
oli yli 75 %. Eräällä tavalla kärjessä on 
Seinäjoen kaupunginorkesteri, jonka 
kaikki nykymusiikkiteokset olivat koti-
maisia. UMO Helsinki Jazz Orchestra, 
Radion sinfoniaorkesteri ja Mikkelin 
kaupunginorkesteri taas erottuvat 
selvityksestä orkestereina, jotka vuonna 
2021 soittivat huomattavasti enemmän 
kansainvälistä nykymusiikkia kuin 
kotimaista. Kärkisijaa vuonna 2021 piti 
Lapin kamariorkesteri, jonka esittä-
mästä nykymusiikista 80 % on Suomen 
ulkopuolelta. 

Kansainvälisyydestä Pohjoismaiden 
kesken mainittakoon, että Suomessa 
esitetään Pohjoismaiden vähiten 
muiden Pohjoismaiden musiikkia 
kokonaisteosmäärän perusteella (3 % 
kokonaisteosmäärästä), Norjassa taas 
kokonaisminuuttimäärän perusteella 
eniten (6 % kokonaisminuuttimäärästä). 
Maailmalla esitettävän suomalaisen 
musiikin määrästä huomattava osa on 
arvatenkin Jean Sibeliuksen tuotantoa. 
Suomessa esitettävän kaiken kotimaisen 
musiikin osuus orkestereiden ohjelmis-

tossa kevätkaudella 2021 oli 27 %.  Myös 
tässä luvussa Sibelius lienee merkittä-
vässä asemassa, mutta Sibeliuksen mu-
siikin osuutta ei ole tässä selvityksessä 
erikseen tilastoitu.

K A N TA E S I T Y K S I S SÄ 
S U O M A L A I S E T 
K Ä R K I S I JA L L A

Kokonaisohjelmistosta kantaesityksiä 
oli 3 % teoksista. Kantaesitykset vuonna 
2021 olivat lähes kaikki suomalaisten tai 
Suomessa toimivien säveltäjien teoksista 
(2,7 %). Loput 0,3 prosenttiyksikköä 
kantaesitetyistä teoksista ovat ulkomais-
ten säveltäjien tuotantoa.

Suomalaiset orkesterit kantaesittävät 
yhteensä satakunta uutta teosta vuosit-
tain. Määrä kuitenkin vaihtelee paljon 
vuodesta toiseen. Viimeisen neljän 
vuoden aikana määrä on ollut 80–90 
teoksen välillä. Vuonna 2021 kantaesi-
tyksiä oli 82, mikäli mukaan ei lasketa 
Sävellyspajan ja UMOn kahdessa kon-
sertissa kantaesittämää 17 uutta teosta. 

S U K U P U O L I JA K AU M AS SA 
E PÄTASA I S U U T TA

Orkesterien soittamista nykymusiik-
kiteoksista neljäsosa on muiden kuin 
miespuolisten tekijöiden käsialaa (24 % 
nykymusiikkiteosten kokonaismää-
rästä). Osuus kokonaisteosmäärästä on 
pieni, vain 12 %. Määrä on kasvamaan 
päin: naisten tekemien sävellysten osuus 

koko ohjelmistosta on peräti kaksinker-
tainen vuoteen 2020 nähden.

Kaksi orkesteria erottuu joukosta 
sukupuolijakauman suhteen: Tapiola 
Sinfonietta ja Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesteri. ”Olemme Tapiolassa 
tietoisesti pyrkineet huomioimaan 
säveltäjien sukupuolijakauman”, toteaa 
Tapiola Sinfoniettan intendentti Maati 
Rehor. Orkesterin nykymusiikkiteok-
sista 44 % on naisten tai muunsukupuo-
listen säveltäjien tekemiä.

Selvitys vahvistaa myös pitkään esillä 
ollutta havaintoa siitä, että nykymusii-
kin liittäminen mukaan konserttioh-
jelmistoon parantaa keskimäärin kon-
serttiohjelmiston sukupuolijakaumaa. 
Uusi repertuaari on vanhaa keskimäärin 
monipuolisempaa sukupuolijakauman 
suhteen. ”Erityisesti nykymusiikin koh-
dalla myös kamariorkesterille sävelletyn 
musiikin tekijät ovat jo huomattavan 
tasaisesti eri sukupuolten edustajia”, 
Rehor tiivistää. ”Se itsessään helpot-
taa tasavertaisuuden toteutumista, 
kun asiaan vain halutaan kiinnittää 
huomiota.” 

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin 
esittämien naispuolisten tai muunsuku- 
puolisten säveltäjien teosten osuus 
nykymusiikista on vielä suurempi 
(56 %). ”Taiteellisen johtajamme Malin 
Bromanin vaikutus on suuri. Broman 
arvostaa suuresti ohjelmiston monipuo-
lisuutta, ja se näkyy selkeästi prosentti-
luvussa”, Intendentti Marjukka Puutio 
kertoo. On myös huomionarvoista, että 

taiteellisen johdon laajan arkisto- ja 
tutkimustyön myötä orkesteri soittaa 
uusien teosten lisäksi paljon vanhempaa 
musiikkia naispuolisilta säveltäjiltä.

Sekä Tapiolaa että Keski-Pohjan-
maan Kamariorkesteria yhdistää myös 
se, että orkesterien taiteellinen suun-
nittelu perustuu kollektiiviseen päätök-
sentekoon. ”Meillä toimii viiden hengen 
ohjelmistotoimikunta, jossa kaikki 
taiteelliset päätökset tehdään yhdessä”, 
toteaa Marjukka Puutio. Myös Tapiola 
Sinfoniettassa on toiminut vuodesta 
2001 kahdesta orkesterin muusikosta 
ja intendentistä koostuva taiteellinen 
johtoryhmä, joka valitsee konsert-
tien ohjelmat ja orkesterin taiteelliset 
yhteistyökumppanit.

O R K E S T E R E I S TA 
E N S E M B L E I H I N JA 

F E S T I VA A L E I H I N

Esitysmäärät eivät suoraan kerro 
nykymusiikin asemasta suomalai-
sella musiikkikentällä, sillä tässä 
tilastossa tarkastellaan yksinomaan 
orkesteri-instituution ilmentymiä. 
Orkesterikonsertin myötä teoksen 
ympärille kerääntyy suurehko yleisö 
verrattuna pienempiin kokoonpanoihin 
ja saleihin.

Lienee syytä pohtia, miten monelle 
nykysäveltäjälle orkesterille kirjoit-
taminen muodostaa keskeisen osan 
säveltäjän työstä ja tuotannosta. On 
muistettava, että on paljon myös heitä, 

Suosio eli Suomen  
Sinfoniaorkesterit ry  

on ammattiorkesterien  
yhdistys, jonka tarkoituk- 

sena on vahvistaa orkesterialan 
osaamista, verkostoja ja asemaa. 
Suosio ylläpitää laajoja tilastoja, 
konserttikalenteria sekä tieto-

kantaa kantaesityksistä.
 sinfoniaorkesterit.fi





24 %10 %
T E O K S I S TA N Y K Y T E O K S I S TA
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SÄVELTÄMISEN ALKUOPETUS  
LUO MUSIIKIN TULEVAISUUTTA

SUOMEN SÄVELTÄJIEN SYYSKUUSSA JÄRJESTÄMÄSSÄ  

MIKSI  SÄVELTÄJÄ? -SEMINAARISSA KOOTTIIN YHTEEN SÄVELLYSPEDAGOGIIKKAHANKKEIDEN 

ANTIA, LUOTIIN KATSAUS MUSIIKKIOPISTOKENTÄLLE JA VISIOITI IN TULEVAA. 

TEKSTI:  AULI SÄRKIÖ-PITKÄNEN  •   KUVAT: MAARIT KYTÖHARJU

S
uomen Säveltäjien viime 
vuosina toteuttamat pedago-
giikkahankkeet ovat vieneet 
kymmeniä säveltäjiä perus-
kouluihin ja musiikkiopistoi-
hin. Viimeisin, vuonna 2017 
käynnistynyt Ääneni äärelle 

-hanke jatkuu vielä tämän lukuvuoden.  
Hankkeessa on tuettu säveltämisen 
alkuopetusta musiikkiopistoissa 
sekä säveltäjien pedagogista osaa-
mista, ja sitä ovat tukeneet Suomen 

Kulttuurirahasto, Svenska kulturfon-
den sekä Teosto.

Syyskuussa keräännyttiin Suomen 
Säveltäjien seminaariin Keilaniemen 
Musiikin Satamaan kokoamaan peda-
gogiikkahankkeiden antia ja pohtimaan 
säveltämisen alku- ja perusopetuksen 
tilannetta.

Suomen Säveltäjät on organisoinut 
pedagogiikkaan keskittyneitä hank-
keita jo vuodesta 2013, mutta aivan 
muutaman viime vuoden aikana sävel-

lysopetuksen asema musiikkiopistoissa 
on kehittynyt harppauksin. Taustalla 
on opetussuunnitelmauudistus, jossa 
säveltäminen otettiin tiiviisti osaksi 
niin peruskoulujen kuin musiikki- 
oppilaitostenkin arkea. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman uudet perusteet 
valmistuivat 2014, taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteet 
puolestaan 2017. Musiikkiopistot ovat 
olleet myllerryksessä, jonka yhteydessä 
monissa oppilaitoksissa on kehitetty 

jotka eivät koskaan kirjoita laitosorkes-
tereiden soitettavaksi soveltavaa mu-
siikkia. Väitänkin, ettei nykymusiikin 
kokeellisemmalla siivellä ole välttämättä 
kovin hyvää näkyvyyttä näissä tilas-
toissa. Vapaan kentän toimijoiden ja 
festivaalien ohjelmistoissa teokset ovat 
orkesteriformaattia monimuotoisempia.

Suomen Säveltäjät on kerännyt myös 
tilastoja suoraan viideltä nykymusiik-
kia esittävältä Suomessa toimivalta 
ensembleltä sekä kolmelta nykymu-
siikkifestivaalilta. Yhtyeiden vuoden 
2021 ohjelmistoissa 54 % teoksista 
oli nykymusiikkia. Näistä 12 % oli 
kantaesityksiä. 

Merja Hottinen tarkastelee vuosilta 
2012–2022 kokoamissaan tilastoissa 
erityisesti teosten kotimaisuusastetta. 
Kansainväliseen nykymusiikkiin profi-
loituvalla Musica nova -festivaalilla ko-
timaisten teosten osuus on suhteellisen 
pieni (23 %). Tampere Biennalen profi-
loituminen erityisesti kotimaisen nyky-
musiikin festivaalina on pitänyt kutinsa: 
kotimaisten nykymusiikkiteosten osuus 
on vaihdellut vuoden 2018 festivaalin 
61 %:sta kattoa hipovaan 95 %:iin tämän 

vuoden festivaalilla. Huomattavaa on 
myös, ettei kotimaisen nykymusiikin 
määrä ja Suomen Säveltäjien jäsenten 
musiikin määrä välttämättä korreloi. 
Vuoden 2016 Tampere Biennalen ko-
timaisesta nykymusiikista vain puolet 
olivat SuSän jäsenten tekemää, kun 
yleensä osuus on ollut 80 % luokkaa.

Naispuolisten säveltäjien osuus on 
myös korkeampi vapaan kentän toi-
mijoiden ohjelmistossa: 17 % kaikista 
teoksista ja 32 % nykymusiikkiteoksista. 
Myös festivaalien ohjelmiston suku-
puolijakauma on orkesteriohjelmiston 
keskiarvoa korkeampi. Musica novan ja 
Viitasaaren musiikin ajan naispuolisten 
säveltäjien osuus koko ohjelmistosta 
oli kummallakin 30 % vuonna 2021. 
Tampere Biennalen luku vuodelta 2022 
oli 27 % (festivaalia ei vuorovuosiperi-
aatteen mukaisesti järjestetty vuonna 
2021). 

N Y K Y M U S I I K I N AS E M AS TA 
T I L AS TO J E N VA LO S SA

Marjukka Puutio nostaa kommentis-
saan esille kollektiivisen päätöksenteon 

vaikutuksen moninaisuudelle. Olen jo 
useamman vuoden katsonut, että ne 
tahot, joilla taiteellinen suunnittelu no-
jautuu kollektiiviseen päätöksentekoon, 
ovat myös paremmin kartalla moninai-
suuskysymyksistä esimerkiksi sukupuo-
lijakauman suhteen. Olisiko mahdollista, 
että eksplisiittisesti dialogissa muodos-
tettu kuratointi nousee korkeammalle 
eettiselle tasolle kuin implisiittisesti 
dialogissa toimivan yksittäisen taiteelli-
sen johtajan? Näennäisesti yksin työsken-
televien taiteellisten johtajien työhönkin 
kuuluu usein dialogi yhtyeiden ja muiden 
taiteellisten toimijoiden kanssa.

Maassa, jossa on tilastollisesti eniten 
orkestereita väkilukuun nähden – tai 
käänteisesti: vähiten yleisöä per or-
kesteri – on monta syytä olla iloinen. 
Aina voi pyytää taiteellisia johtajia ja 
intendenttejä soitattamaan enemmän 
nykymusiikkia. Pidettiin sitä itsestään-
selvyytenä tai ei, tosiasia on kuitenkin se, 
että Suomessa kaikki orkesterit soittavat 
nykymusiikkia.

LAURI SUPPONEN

Kirjoittaja on säveltäjä.





Naisten osuus 
orkesterien ohjelmistosta 2021
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”EIHÄN KLARINETIN-
OPETTAJAAKAAN 

LAITETA OPETTAJAKSI 
SELLOTUNNILLE. 

PARAS SÄVELTÄMISEN 
OPETTAJA ON 

AMMATTISÄVELTÄJÄ”
– HEIDI VEIKKOLA

”JOS JOKAINEN 
MUSIIKKIOPISTO 

PANOSTAISI NELJÄ 
VIIKKOTUNTIA 

SÄVELTÄMISEEN, NIIN 
NELJÄ OPPILAITOSTA 

VOISI JO TARJOTA 
YHDELLE SÄVELTÄJÄLLE 16 

VIIKKOTUNNIN TOIMEN”
– SANNA AHVENJÄRVI

mahdollisuuksia sävellysopintoihin.
Työtä riittää yhä. Se, että vasta 

2010-luvulla säveltäminen kirjattiin 
oppiaineena taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin, 
kertoo säveltämisen asemasta taiteiden 
kentällä: usein yhä edelleen musiikin 
luominen nähdään mystisenä alana, 
johon vain harvat voivat vihkiytyä, ja 
jota ei ole mielekästä alkaa opiskella 
lapsena. Seminaarissa painottui, että 
sävellysopetuksen kehittäminen lähtee 
säveltämiseen liittyvien mielikuvien 
uudistamisesta. 

”Mielikuvat taidemusiikista eivät 
kohtaa lasten kokemusmaailmaa”, sanoi 
Minna Leinonen, joka on ollut useita 
vuosia mukana Suomen Säveltäjien 
pedagogiikkahankkeissa. ”Puolet erään 
musiikkiluokan oppilaista kertoi sävel-
täneensä, mutta puolet suomalaisista ei 
tunnista Kaija Saariahon nimeä.”

O P E T TA M I S TA  
VA I O H JA A M I S TA?

Säveltäjien on tehtävä työtä sen eteen, 
että säveltäjän ammatti ja asiantun-
tijuus tunnistetaan yhteiskunnassa. 
Muutokselle on nyt mahdollisuus, kun 
säveltäminen on arkisemmin läsnä 
niin peruskoulun musiikintunneilla 
kuin musiikkioppilaitoksissakin. 
Seminaarissa kuultiin useita esimerk-
kejä, jotka osoittivat säveltämisen 
olevan luontevaa lapsille ja nuorille, kun 
he saavat siihen sopivia eväitä.

Säveltämisen levittäytyminen kou-
luihin ja soittotunneille on kuitenkin 
saanut monet opettajat hämmennyksiin. 
Pitäisikö heidän kyetä yhtäkkiä opetta-
maan säveltämistä?

Leinonen ja seminaarissa niin ikään 
puhunut Markku Klami jakoivat sävel-

tämisen kahteen osaan: kun säveltämi-
nen nähdään osana luovaa toimintaa 
yleensä, se rinnastuu siihen, että kuka 
tahansa voi tanssia, piirtää ja kirjoittaa. 
Tässä merkityksessä peruskouluissa ja 
musiikkiopisto-opinnoissa voi saada 
kosketusta säveltämiseen esimerkiksi 
työpajoissa ja ryhmätunneilla. Opettajat 
voivat kouluttautua siihen, että kykene-
vät ohjaamaan säveltämisen alkeita. 

Sen sijaan säveltämisen opettamisesta 
tulisi puhua ensisijaisesti ammattilaisen 
antamana opetuksena. Säveltäminen 
musiikkioppilaitoksen oppiaineena 
tarkoittaa tällöin sävellystunteja ammat-
tilaisen kanssa, ei pikaista tutustumista 
muiden opintojen lomassa.

”Taiteen perusopetuksen uusi ope-
tussuunnitelma mahdollistaa täysin 
säveltämisen musiikkiopiston oppiai-
neena, ja tämä kannattaa hyödyntää”, 
Markku Klami muistutti.

Suomen musiikkioppilaitosten liiton 
toiminnanjohtaja Minja Koskela kertoi 
seminaarissa, että jo noin 40 prosen-
tissa jäsenoppilaitoksista säveltämistä 
voi opiskella pääaineisesti, yli puolessa 
osana musiikin hahmotusaineita. ”Asia 
on vielä uusi eikä tullut täysin osaksi va-
kiintuneita käytäntöjä”, Koskela lähetti 
kentän terveiset. 

L I SÄ Ä N Y K Y M U S I I K K I A 
O P E T U S K ÄY T TÖ Ö N

Säveltäjät ovat pyrkineet aktiivisesti 
vastaamaan laitosten uusiin tarpei-
siin. Vuonna 2020 valmistui Suomen 
Säveltäjien suositus säveltämisen ope-
tussuunnitelmaksi, ja muutama vuosi 
aiemmin avautui sävellyspedagogiikan 
aineistopankki Opus 1 (www.opus1.fi). 

Viime kädessä sävellyksen nostami-
nen pääaineiseksi oppiaineeksi on kiinni 
musiikkioppilaitosten tahtotilasta. 
Positiivisia terveisiä seminaariin toivat 
säveltäjä Sanna Ahvenjärvi ja rehtori 
Heidi Veikkola pohjoispohjanmaalai-
sesta Jokilaaksojen musiikkiopistosta,  
jossa säveltämistä on voinut opiskella  
pääaineisesti vuodesta 2002. Sävellys-
opinnot on istutettu musiikkiopiston 
rakenteisiin tasaveroisena pääaineena.

”Eihän klarinetinopettajaakaan 
laiteta opettajaksi sellotunnille. Paras 
säveltämisen opettaja on ammattisävel-

täjä”, linjasi rehtori Veikkola. ”Suomi 
on täynnä ammattimaisia säveltäjiä, ja 
korona-aika on opettanut, että etä- ja 
periodiopetuksen avulla voidaan toteut-
taa maantieteellistä yhdenvertaisuutta.” 

Sävellysopetuksen aseman paranta-
miseksi tarvitaan vielä uusia toimia, sillä 
pelkkä opetussuunnitelmauudistus ei 
riitä juurruttamaan sitä musiikkiopisto-
jen arkeen. ”Voisiko musiikkiopistoilla 
olla oma profiilisäveltäjä lähialueelta?” 
pohti Minna Leinonen. ”Myös tarve 
pedagogiselle nykymusiikille on suuri.”

Tätä silmällä pitäen Suomen 
Säveltäjien hallitus onkin myöntänyt 
Sibelius-rahastolle Kopiosto-varoja käy-
tettäväksi apurahoihin ja avustuksiin. 
Summasta tietty osuus kannustetaan 
jakamaan pedagogisille teoksille.

”Jos jokainen musiikkiopisto panos-
taisi neljä viikkotuntia säveltämiseen, 
niin neljä oppilaitosta voisi jo tarjota 
yhdelle säveltäjälle 16 viikkotunnin 
toimen”, osoitti Sanna Ahvenjärvi, joka 
on opettanut säveltämistä Jokilaaksojen 
musiikkiopistossa vuodesta 2008.

SÄV E L LY S T U N N E I LTA 
I L M A I S U K A N AVA  

VA I K E I L L E T U N T E I L L E

Miksi mahdollisimman monen lapsen ja 
nuoren sitten kannattaisi kokeilla sävel-
tämistä ja opiskella sitä musiikkiopis-
tossa enemmänkin, mikäli into syttyy? 

”Eräs sävellysoppilaani kertoi, 
että nyt hän alkoi ymmärtää, mihin 
eri tahtiosoituksia tarvitaan”, kertoi 
Minna Leinonen, joka opettaa myös 
sävellyspedagogiikkaa Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemiassa. Säveltäminen 
tarjoaa kokonaisvaltaisia taitoja ja kykyä 

yhdistellä eri alueita, mistä on hyötyä 
sirpaleisessa työelämässä. Eivätkä sävel-
lystunnit ruoki vain oppilaita. Markku 
Klami kertoi oppilaiden ajatteluun tutus-
tumisen olevan suuri voimavara hänen 
omalle säveltämiselleen.

Leinosen mukaan sävellysopettajan 
tärkeisiin taitoihin kuuluu oppilaan oman 
potentiaalin tunnistaminen. ”Miten tukea 
oppilaan omaa kuvittelua, tarjota erilai-
sia ideoita, referenssejä ja harjoitteita? 
Eräs oppilaani halusi säveltää teoksen 
Garda-järvellä kuulemistaan kirkonkel-
lojen äänistä”, kertoi Minna Leinonen. 
”Avainkokemus minulle oli, kun näin 15 
vuotta sitten säveltämispajassa, miten vas-
tahakoisessa nuoressa syttyi kipinä, että 
ahaa, mun ei tarvitse tehdä jotakin nättiä, 
vaan oman tunteen ilmaisu on sallittua.”

Seminaarissa kuultiin useita esimerk-
kejä siitä, että nuori oli sävellystunnilla 
löytänyt ilmaisukanavan tunteilleen ja 

pystynyt käsittelemään hyvinkin vai-
keita asioita. ”Voi tulla tilanteita, joissa 
sävellysopettajan on puututtava johonkin 
yksityisasiaan”, kertoi Sanna Ahvenjärvi. 
Tällöin tarvitaan ammattiohjausta siihen, 
miten taideopetus ja taideterapia erote-
taan selkeästi toisistaan.

Pitkällä tähtäimellä säveltämisen 
alkuopetuksessa on kyse tulevaisuuden 
musiikista. Miten löytää uudet säveltäjä-
kyvyt? Miten säveltäjyys nähdään yhteis-
kunnassa 30 vuoden kuluttua?

”Säveltämisen opettamisessa on  
aina myös tulevaisuusnäkökulma, tule- 
vaisuuden repertuaarin luominen”, 
kommentoi Suomen Säveltäjien puheen-
johtaja Antti Auvinen. ”Tämä työ tuo 
kielialueellemme lisää sisältöä, ja meiltä 
maailmalle.”

Kirjoittaja on helsinkiläinen  
musiikkitoimittaja ja runoilija.

”AVAINKOKEMUS 
MINULLE OLI, KUN NÄIN 

15 VUOTTA SITTEN 
SÄVELTÄMISPAJASSA, 

MITEN VASTAHAKOISESSA 
NUORESSA SYTTYI KIPINÄ, 

ETTÄ AHAA, MUN EI 
TARVITSE TEHDÄ JOTAKIN 

NÄTTIÄ, VAAN OMAN 
TUNTEEN ILMAISU ON 

SALLITTUA”
– MINNA LEINONEN
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K U I N K A 
SÄVELTÄJÄ 

T U L E E 
LÖYDETYKSI

TEKSTI:  JARI KALLIO  •   KUVAT: SIGNE FUGLESTEG LUKSENGARD /  
ULTIMA CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL

S
äveltäjän työnkuva on perustavan-
laatuisesti kahtalainen. Yhtäällä se 
on itse materiaalin parissa tapah-
tuvaa, monesti varsin yksinäistä 
ja usein hyvin abstraktia, toisaalla 
taas äärimmäisen vuorovaikut-
teista, julkista ja jaettua toimin-
taa esittäjien ja yleisön kanssa. 
Samalla molemmat ovat toistensa 
elinehtoja. 

Kuten jokainen säveltäjä tietää, 
musiikin matka elävään esitykseen 
ei ole itsestäänselvyys. Haasteet 
kasautuvat monesti uran alkuvai-
heisiin, mutta ei ole ollenkaan har-

vinaista, että pitkän linjan ammattilainenkin 
joutuu kamppailemaan paikastaan estradilla. 
Mediahuomio on usein kapea-alaista ja valikoi-
vaa sekä monesti ailahtelevaa. Lisäksi kaikkein 
menestyneimmätkin aikamme säveltäjät joutu-
vat kanavoimaan luovan työnsä niihin railoihin, 
joita kantaohjelmiston lomaan jää. 

Uuden musiikin festivaalien rooli ponnah-
duslautana onkin siten mitä merkittävin. Mutta 
kuinka saada teoksensa soitettavaksi näille aree-
noille? Tätä kysymystä pohdimme taannoin 
Oslon Ultima Contemporary Music Festivalin 
taiteellisen johtajan Thorbjørn Tønder 
Hansenin kanssa tämän vieraillessa Suomessa. 

Vuonna 1991 perustettu festivaali muodos-
tuu kahdeksastatoista tahosta, joihin lukeutuvat 
Norjan ooppera ja baletti, Oslon filharmonikot 
sekä lukuisia uuden musiikin toimijoita, joista 
kukin kehittää omia sisältöjään yhteisymmär-
ryksessä festivaalin ydintuotannon kanssa. 
Oopperan suunnittelun aikajänne on pisin, 
noin kolme vuotta, kun taas useimmat tahot 
työskentelevät vuoden periodeissa. Osa festi-
vaalisuunnittelua tapahtuu keskitetysti, mutta 

rinnalle mahtuu myös erilaisia open call -ohjel-
mia, kuten nuorisoprojekteja.  

”Lisäksi olemme mukana kahdessa yhteis- 
eurooppalaisessa ohjelmassa, joihin myös 
Musiikin aika Suomesta kuuluu. Näistä Ulysses 
on suunnattu erityisesti tarjoamaan nuorille 
säveltäjille mahdollisuuksia saada esiin omia 
teoksiaan ja kehittää sävellystyötään. Sounds 
Now puolestaan pyrkii edistämään uuden mu-
siikin moniäänisyyttä”, Hansen kertoo.

Festivaalijärjestäjille on luonnollista myös 
verkostoitua keskenään niin EU-tasolla kuin 
erilaisten yhteistyöhankkeiden muodossa, 
erityisesti Pohjoismaiden ja Skotlannin kes-
ken. Mutta entä säveltäjän verkostoituminen? 
Tønder Hansenin mukaan ensimmäinen askel 
nuorelle säveltäjälle on luoda musiikilleen koh-
taamispaikkoja organisaatioiden löydettäväksi.

”Tähän on tietenkin olemassa monia tapoja, 
mutta yhtenä kulmakivenä voi pitää hyvää verk-
kosivustoa, jolta voi löytää musiikkia. Sivuston 
ei tarvitse olla mitenkään näyttävä, kunhan 
siellä on olennaista sisältöä; äänitiedostoja ja 
videoita.”

Hansen painottaa, että sisältöjä tulisi päivit-
tää riittävän usein.

”Laajaa uutisfeediä ei välttämättä tarvita, 
koska sosiaalisen median kanavat, kuten 
Facebook ajavat tätä tarkoitusta yleensä pa-
remmin. Verkkosivulla tulisi olla ainakin hyvin 
laadittu esittely itsestä ja omasta säveltäjäprofii-
lista sekä ajantasainen teosluettelo.”

– FESTIVAALIJOHTAJAN NÄKÖKULMA

”TÄHÄN ON TIETENKIN OLEMASSA MONIA 
TAPOJA, MUTTA YHTENÄ KULMAKIVENÄ VOI 
PITÄÄ HYVÄÄ VERKKOSIVUSTOA, JOLTA VOI 
LÖYTÄÄ MUSIIKKIA. SIVUSTON EI TARVITSE 

OLLA MITENKÄÄN NÄYTTÄVÄ, KUNHAN SIELLÄ 
ON OLENNAISTA SISÄLTÖÄ;  

ÄÄNITIEDOSTOJA JA VIDEOITA.”
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V E R KO S TOT OVAT  
E N S I A RVO I S E N TÄ R K E I TÄ

Säveltäjän ei kuitenkaan tarvitse istua 
kotona ja odottaa tulevansa löydetyksi. 
Festivaaliorganisaatiot järjestävät erilaisia open 
call -ohjelmia ja residenssejä, joiden tarkoi-
tuksena on tarjota mahdollisuuksia nuorille 
säveltäjille.

”Esimerkiksi Ulysses-ohjelman puitteissa 
kerätään mahdollisimman kattavaa säveltäjä-
poolia, jonka kautta säveltäjille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia. Ultimassa me järjestämme 
vuosittain konserttiohjelman, joka tarjoaa 
tilaisuuden nuorille säveltäjille tulla Osloon 
muutamaksi päiväksi valmistamaan uusi teos 
esityskuntoon ja saada se yleisön kuultavaksi.”

Erilaisten open call -projektien haarukoimi-
nen koko Euroopan laajuudelta on kuitenkin 
säveltäjälle varsin aikaa vievä prosessi. ”Tässä 
kohtaa myös meillä organisaatioilla on ehdot-
tomasti kehitettävää saavutettavuuden lisäämi-
seksi ja kohtaamisten helpottamiseksi.”

Tønder Hansen muistuttaa kuitenkin, että 
kohtaamiset toimivat molempiin suuntiin. 

Säveltäjän ei tarvitse yrittää löytää itselleen so-
pivaa mahdollisuutta tarjonnan joukosta, vaan 
myös suorat yhteydenotot organisaatioihin 
voivat avata uusia polkuja.

”Valmiit kontaktit esittäjiin ovat aina erit-
täin hyödyllisiä, olivatpa nämä sitten solisteja 
tai ensemblejä. Samoin on avuksi, jos säveltäjä 
on myös itse esittäjä. Jos säveltäjään kohdistuu 
kiinnostusta esittäjien taholta jo valmiiksi, se 
madaltaa kynnystä lähestyä festivaaleja. Jos 
tiedämme, että kappaleille on esittäjä jo ole-
massa, tilanne on meidän kannaltamme aina 
houkuttelevampi.”

Samaa viestiä ovat välittäneet myös mo-
net asemansa vakiinnuttaneet säveltäjät niin 
tämän artikkelin taustakeskusteluissa kuin 
muissakin yhteyksissä. Verkostot esittäjiin 
ovat ensiarvoisen tärkeitä uran alkumetreiltä 
lähtien.

Dialogin avaamisessa festivaalien kanssa 
molemminpuolinen mahdollisuus avoimeen 
keskusteluun on kuitenkin ehkäpä olennaisin 
tekijä. Keskusteluyhteyden avaaminen on 
nuorelle säveltäjälle monesti vaikein askel, 
johon ei välttämättä ole oikoteitä.

”Omasta ja monien 
kollegojeni mielestä 
on oikeastaan parempi, 
jos säveltäjällä ei ole 

mielessään lukkoon lyötyä 
ohjelmaa, vaan voidaan käydä 
avointa keskustelua sisällöistä 
ja ideoista. Kuvio ei mene niin, 
että pitäisi olla valmis tuote, 
joka sitten hyväksytään tai ei. 
Tarvitaan ainoastaan mielekäs 
keskustelunavaus. 

Usein mietin, miltä tämä 
kaikki näyttää ulospäin. Meistä 
festivaalijärjestäjistä on 
tietenkin mukava ajatella, että 
olemme avoimia ja helposti 

lähestyttäviä, ja toivomme, että 
tämä kuva myös välittyy täl-
laisena ulkopuolisille. Jos sen 
sijaan nuorille säveltäjille taas 
välittyy se kokemus, että meitä 
on vaikea lähestyä, ottakaa 
ihmeessä yhteyttä ja kertokaa 
siitä meille. 

Sanoisin myös, ettei ole 
huono idea lähestyä suoraan, 
tulla paikan päälle esittäy-
tymään ja juttusille. Tai vain 
moikkaamaan. Ei tarvitse 
olla tuhannen tuhatta ideaa 
valmiina.”

”Festivaaleja kiinnostavat 
moniäänisyys ja erilaiset 
tavat tehdä musiikkia, 
olipa musiikki sitten nota-

toitua tai elektronista, vuorovai-
kutteisuutta sen eri muodoissa. 
Meille on aina tärkeää miet-
tiä, miten voimme laajentaa 
musiikin piiriä. Saavutettavuus 
on luonnollisesti myös tärkeää, 
mutta siinäkään mikään yk-
sittäinen genre ei saa kohota 
toista tärkeämmäksi. Yleisöä 
voi loppujen lopuksi tavoittaa 
ihan kaikenlaisilla musiikeilla.

Hyvä parin minuutin esitys 
somessa on sellainen, joka 
nappaa huomion. Teknisen 
toteutuksen ei tarvitse olla 
ammattimaista, vaan sisältö 

ratkaisee tässäkin. Olennaista 
on, että säveltäjä pystyy perus-
telemaan, miksi hän jakaa juuri 
sitä sisältöä jota jakaa. Itse mu-
siikki voi aivan hyvin olla varsin 
kompleksistakin, kunhan sen 
relevanssin pystyy välittämään 
nimenomaan henkilökohtaises-
ta näkökulmasta. Säveltäjän ei 
tule niinkään pyrkiä miellyttä-
mään festivaalijärjestäjiä, vaan 
riittää kun pystyy vakuuttavasti 
perustelemaan, miksi jokin on 
tärkeää itselle. 

Vaikka tämä voi kuulostaa 
kuluneelta, tosiasia kuitenkin 
on, että sellaiset asiat, jotka itse 
kokee toimiviksi, ovat myös 
toimivia muille. Autenttisuus  
on kiinnostavaa.”

KO S K A A N E I  O L E L I I A N 
M YÖ H Ä I S TÄ

Sosiaalisen median rooli oman työn mark-
kinoinnissa on laajalti puhuttu aihe, johon 
liittyy myös paljon ulkokullattuja myyttejä. 
Tosiasiassa sillä on kuitenkin olennainen 
merkitys.

”Se on tärkeä kanava, koska tarjolla on hyviä 
alustoja esitellä näytteitä siitä, mitä on teke-
mässä. Useammankin kerran on käynyt niin, 
että oma mielenkiintoni johonkuhun säveltä-
jään on herännyt nimenomaan jonkin sosiaali-
sessa mediassa kohtaamani sisällön perusteella, 
josta on sitten auennut keskusteluja ja lopulta 
yhteisiä projekteja.”

MITEN EROTTAUTUA  
SOSIAALISESSA  

MEDIASSA?

”FACEBOOK JA INSTAGRAM OVAT 
TÄRKEIMMÄT MEILLE. TWITTER EI OLE MEILLÄ 

NORJASSA NIIN ISO JUTTU, MUTTA  
TOKI KANSAINVÄLISESTI SILLÄ ON 

MERKITTÄVÄ PAINOARVO.”

THORBJØRN TØNDER HANSEN 
SUOSITTELEE LÄHESTYMÄÄN 

FESTIVAALIJÄRJESTÄJIÄ

Hansen paljastaa myös, että hänen monet kol-
legansa tekevät aktiivisesti intuitiivista tutkimus-
työtä sosiaalisen median kanavilla. ”Facebook ja 
Instagram ovat tärkeimmät meille. Twitter ei ole 
meillä Norjassa niin iso juttu, mutta toki kan-
sainvälisesti sillä on merkittävä painoarvo.” 

Entäpä sitten, jos säveltäjä ei olekaan enää 
nuori, mutta etsii siitä huolimatta yhä paikkaansa 
kentällä? ”Lupaavan säveltäjän ei tarvitse olla 
aina nuori, vaikka näitä kahta välillä ylikoros-
tetaankin. Joskus säveltäjä voidaan löytää myö-
häiselläkin iällä. Tätä pyrimme festivaaleilla 
mahdollistamaan tosissamme, vaikka se ei aina 
näyttäydy ulospäin tarpeeksi selvästi. Ja tämähän 
on nimenomaan meidän vastuullamme. Koskaan 
ei ole liian myöhäistä.” 

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

”Omalta osaltamme haluamme tehdä tämän 
mahdollisimman helpoksi heille. Se on meidän 
vastuullamme. Joskus se voi toteutua näiden 
strukturoitujen ohjelmien kautta, mutta isolta 
osin kontaktit syntyvät vapaamuotoisesti alati 
muuttuvissa ympäristöissä.” 
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 Ī Lue apurahan hakuilmoitus huolellisesti. 
Merkitse hakuilmoituksesta viimeinen 
hakupäivä kalenteriisi. Hakemusten on usein 
oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16. 
Sen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä, 
vaikka syy olisi miten ymmärrettävä hyvänsä. 
Vaatimukset ovat kaikille samat.

 Ī Varaa hakemuksen tekemiseen, tekstien 
hahmottelemiseen ja hiomiseen useita päiviä 
aikaa. Älä jätä työtä viimeiseen päivään. 
Kokenut arvioija tunnistaa viime tingassa 
tehdyn hakemuksen – se kertoo paljon hakijan 
asenteesta.

 Ī Edelleen: lue jälleen hakuilmoitus ja ohjeet 
huolellisesti ennen kuin siirryt hakemuksen 
täyttämiseen. Tarkista ilmoituksesta, mille 
vuodelle haettava apuraha on tarkoitettu. 
Kohdista työsuunnitelmasi sen mukaan. 
Hakemusta ei käsitellä, jos se kohdistuu väärälle 
vuodelle. 

 Ī Hae realistista summaa, jonka suhde 
kokonaisuuteen on mielekäs. Tutustu myöntäjän 
aikaisemmin päätettyjen apurahojen summiin. 
Selvitä myös, minkä summan alle esimerkiksi 
kohdeapurahoja ei myönnetä. Taikella tämä 
summa on 2 500 euroa – myöntäjä ei voi nostaa 
haettua summaa.

 Ī Työskentelyapurahan suuruuden voi laskea 
valtion taiteilija-apurahan kuukausisumman 
perusteella. Apuraha voidaan toki hakea 
tasasummana.

 Ī Valtion taiteilija-apurahojen pituudet vaihtelevat 
puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Lisäksi 
joillakin taiteenaloilla on määräajoin jaettavana 
enintään 10-vuotisia taiteilija-apurahoja. Pitkät 
apurahat myönnetään lain mukaan kokeneille 
hakijoille. 

 Ī Taiken apurahat on tarkoitettu ammattilaisille. 
Apurahaa ei myönnetä ammatilliseen 
perustutkintoon eikä alempaan tai ylempään 
korkeakoulututkintoon liittyvän opiskelun tai 
opinnäytetyön tukemiseen. Jatkotutkintojen 
apurahoista eri rahoittajilla on erilaisia 
käytänteitä.

 Ī Huolehdi tarkasti mahdollisista eläkemaksuista 
(Mela), jotka sisältyvät apurahaan. Työskentelyyn 
myönnettävä apuraha on ulosottokelpoinen. 

Suuri osa säveltäjistä työskentelee 
erilaisten apurahojen turvin. Kilpailu 
rahoituksesta on kovaa, joten on 
tärkeää, että rahoitushakemus on 
valmisteltu huolella ja että hakemuksen 
arvioija saa tarkan kuvan hakijan 
projektista ja ansioista. Mutta millainen 
on hyvä apurahahakemus? Miten 
vakuuttaa arvioija projektin laadusta ja 
toteutettavuudesta?

Ohjeita apurahan hakemiseen antaa tässä 
artikkelissa säveltäjä Kimmo Hakola, joka 
on toiminut kotimaassa eri säätiöiden ja 
Taiken vertaisarvioijana ja asiantuntijana 
yli 20 vuotta. Hän on kysytty neuvonantaja 
myös kansainvälisissä yhteyksissä.

 Ī Jos hakijana on työryhmä, eri 
rahoittajilla on hakuun omat ohjeensa, 
jotka täytyy tutkia huolella. Jos 
kaikkeen ei löydy vastausta rahoittajan 
ohjeista, ota yhteys toimijaan hyvissä 
ajoin ennen hakuajan umpeutumista.

 Ī Hakemuksen täyttää työryhmän 
yhteyshenkilö, joka ilmoittaa ryhmän 
jäsenten nimet ja syntymäajat. 
Yhteyshenkilön tulee liittää 
hakemukseen selvitys kaikkien 
jäsenten taiteellisesta toiminnasta. 
Jokainen työryhmän jäsen on itse 
vastuussa apurahaosuutensa käytöstä 
ja sen selvittämisestä. Yhteyshenkilö 
toimittaa nämä tiedot määräaikaan 
mennessä rahoittajalle. 

 Ī Työryhmän apuraha jaetaan 
hakemuksessa ilmoitetun 
suunnitelman mukaan työryhmän 
jäsenten kesken hankkeen 
työskentelykustannuksiin. Apuraha 
on työryhmän jäsenille verovapaa, 
mutta jos apurasta maksetaan muita 
kuluja ulkopuolisille, palkkiosta 
on maksettava ennakonpidätys 
ja sivukulut. Työryhmän 
yhteyshenkilön on säilytettävä kaikki 
maksudokumentit mahdollisia 
tarkastuksia varten.

 Ī Jos työryhmän jäsen vaihtuu tai 
suunnitelma muuttuu, muutoksista 
on oltava yhteydessä rahoittajaan. 
Eri rahoittajilla on muutoksiin omat 
menettelynsä. Tärkeää on reagoida 
välittömästi ja toimittaa muutoksen 
vaatimat dokumentit viivyttelemättä.

 Ī Taiteilija- tai työskentelyapurahaa 
Taikesta hakeva voi olla yrittäjä. 
Hän voi olla esimerkiksi 
osakeyhtiön osakas tai yksityinen 
elinkeinonharjoittaja, jolla on 
toiminimi. Valtion taiteilija-
apuraha myönnetään kuitenkin 
aina henkilökohtaisena apurahana 
taiteelliseen työskentelyyn 
eli elinkustannuksiin. Valtion 
taiteilija-apuraha on verovapaa. 
Henkilökohtaisia apurahoja 
ja avustuksia ei voi sisällyttää 
elinkeinotoiminnan eli toiminimen tai 
osakeyhtiön tuloon. 

 Ī Varmista muiden rahoittajien 
hakuohjeista, miten kukin kunta, säätiö 
tai rahasto suhtautuu yrittäjyyteen.

 Ī Esitä talousarviossa hankkeen 
tulot (rahoitussuunnitelma) 
ja menot (kustannusarvio). 
Ylimitoitettu hakusumma vie 
hankkeelta uskottavuuden. 
Projektilta edellytetään usein 
omarahoitusta: jos tätä ei 
mainita myöntäjän sivuilla, kysy 
sitä. Suureen hankkeeseen 
kannattaa hakea avustusta 
monelta taholta. 

 Ī On tärkeää, että esitetyssä 
arviossa tulot ja menot ovat 
samansuuruisia. Tämä on 
kokemattoman hakijan yleinen 
virhe. Jos mahdollisia tuloja on 
enemmän kuin menoja, voidaan 
katsoa, ettet tarvitse hakemaasi 
rahoitusta.

 Ī Erittele menot eri 
käyttökohteisiin: 
kokonaissumma ei riitä. 
Rahoitussuunnitelmasta 
on käytävä ilmi myös 
omarahoitusosuus, jos sellainen 
vaaditaan, sekä samaan 
hankkeeseen muualta haettava 
tai saatu rahoitus sekä muu 
varmistunut tulo. Jos haet 
vain osarahoitusta, sinun on 
kuitenkin esitettävä projektin 
kokonaisbudjetti.

 Ī Valtionavustus (Taike) ei saa 
kattaa hankkeen kulujen täyttä 
määrää, ellei tähän ole erityistä 
syytä. 

 Ī Jos rahoitustilanne muuttuu 
hakuajan jälkeen, hyvä tapa on 
ilmoittaa muutoksista. Se ei 
heikennä mahdollisuuksiasi, 
vaan päättäjä saa projektin 
kehittymisestä ajantasaisen 
kuvan. Se helpottaa päätöksen 
tekoa.

 Ī Kirjoita hakemukseen selkeä ja 
ymmärrettävä työsuunnitelma. 
Apurahahakemus ei ole oikea foorumi 
kryptisille ja filosofisille pohdinnoille 
työstäsi ja tavoitteistasi, vaikka olisit 
muuten taipuvainen tämänkaltaisten 
tekstien kirjoittamiseen. Luetuta 
hakemustekstisi luotetulla 
henkilöllä varmistuaksesi tekstin 
ymmärrettävyydestä.

 Ī Tiivistä tekstiin olennaiset asiat. 
Perustele hankkeesi toteutettavuus ja 
se, miten hanke palvelee tavoitteitasi 
taiteilijana juuri nyt. Voit myös kertoa, 
miten työsi palvelee laajemmin 
kulttuurielämää. Kaikki kirjoittamasi 
kertoo osaamisestasi.

 Ī Mainitse hankkeen tarkka ajankohta. 
Mitä esitetään, miten, milloin, missä, 
miksi, kenen kanssa ja kenelle. Ei ole 
haitaksi, jos kaikkia yksityiskohtia 
ei ole vielä sopimustasolla päätetty 
– mutta ole rehellinen. Älä viljele 
epämääräisyyksiä. Arvioijat tarkastavat 
taustoja. 

 Ī Jos työsuunnitelma koskee useita 
vuosia, suunnitelman on katettava 
tämä ajanjakso. Taiteilijat ovat 
yhä tottuneempia käyttämään 
projektinsuunnitteluohjelmia. Niillä 
viikkojen työvaiheet on helppo 
havainnollistaa. Ja muista, että taiteilija 
saa pitää myös lomaa. Sekin on hyvä 
oppia suunnittelemaan.

 Ī Hyvä hakemus on tiivis ja selkeä. 
Siitä käy ilmi työsuunnitelma tai 
hankkeen idea. Talousarvion tulee olla 
realistinen ja toteutettava. Hakemuksen 
täytyy kohdistua hakuilmoituksessa 
rahoitettaviin asioihin. Jos ideasi 
on uusi ja koet, että rahoittaja ei 
suoraan ehkä tue aiettasi, ota yhteyttä 
rahoittajaan. On heidän etunsa auttaa 
hakijoita. 

 Ī Hyvin laadittu hakemus ja hakijan 
aikaisempi toiminta vakuuttavat 
päättäjän siitä, että olet juuri oikea 
tekijä projektisi toteuttamiseen.

KIMMO HAKOLA

PERUSASIAT KUNTOON

APURAHAN 
TYÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO: 
RAHOITUSSUUNNITELMA 

JA KUSTANNUSARVIO

TYÖRYHMÄT

OHJEITA  
APURAHA- 
HAKUUN
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KIRJANURKKA

Aulis Sallinen
Elän, kirjoitan

Fuga, 2022 (172 s.)

A ulis Sallinen kuuluu kansainvälisesti arvos-
tetuimpiin säveltäjiimme. Hänet tunnetaan 
erityisesti oopperoistaan, mutta hän on 

säveltänyt myös kahdeksan sinfoniaa, kuusi jousi- 
kvartettoa sekä konserttoja ja kamarimusiikkia eri 
instrumenttikokoonpanoille. Elän, kirjoitan on hänen 
kolmas kirjansa.

”Sallinen kirjoittaa sujuvasti ja kiinnostavasti, viihdyttä-
västikin, ja aiheesta riippumatta tekstistä välittyvät  
kirjoittajan pitkä elämänkokemus ja laaja sivistys.”  
(Hanna Isolammi, Muusikko-lehti 4/2022.)

Mikael Helasvuo
Elisabethin kakku ja muita novelleja

Aviador Kustannus, 2022 (220 s.)

K ulttuuria ja arjen inhimillistä ymmärrystä 
huokuvien novellien aikaskaala ulottuu 
1700-luvulta nykyaikaan ja aihepiiri Bachin 

silmäleikkauksesta helsinkiläiseen koulumaailmaan 
ja irkutskilaisen ruhtinaan oopperaseurueen edesot-
tamuksiin. Mikael Helasvuon kekseliäs tarinanker-
tojan mieli taikoo ilvestä jahtaavan pienkoneiden 
maahantuojan Keskuspuistoon ja baritonitorven 
peruskoulunopettajan hyppysiin.

”Mikael Helasvuon Elisabethin kakku ja muita novelleja 
matkasi 1700-luvulta nykyaikaan raikkaan yllättävästi.”  
        (kirjasahkokayra.blogspot.com, 26.9.2022.)

Pekka Hako
Kristallista savuksi – Kaija Saariahon maailma

Otava, 2022 (431 s.)

V ahvasti kerronnallinen kirja kuljettaa 
syvälle Kaija Saariahon aistilliseen maa-
ilmaan. Säveltäjän tuotannon ja elämän-

kaaren kautta teoksessa kuvataan hänen syvimpiä 
ajatuksiaan ja samalla piirtyy kuva voimakkaasta ja 
määrätietoisesta henkilöstä.

”Kirja kuvaa asiantuntevasti ja monipuolisesti Saari- 
ahon nousua yhdeksi maailman johtavista nykysävel-
täjistä. Sävy on hienotunteinen, mutta teos ei peittele 
olennaisia kipupisteitä lapsuudessa, nuoruuden pari- 
suhteissa ja taiteellisen identiteetin etsinnässä.”  
(Seppo Kimanen, suomenkuvalehti.fi, 3.11.2022.)

Andrew Mellor
The Northern Silence  

Journeys in Nordic Music and Culture
Yale University Press 2022 (320 s.)

A ndrew Mellor journeys to the heart of the 
Nordic cultural psyche. From Reykjavik to 
Rovaniemi, he examines the success of Nordic 

music’s performers, the attitude of its audiences, 
and the sound of its composers past and present – 
celebrating along the way some of the most remarkable 
music ever written. 

”The book is above all a profuse and expert love letter to 
music and life in the Nordic countries. Mellor’s expertise in 
and enthusiasm for his subject comes clearly across in the 
text.” (Lasse Lehtonen, fmq.fi, 16.8.2022.)

 Ī Don’t assume you will be known to evaluators. With 
increasing numbers of applications every year, applicants 
can’t rely on name recognition. Include a short CV (max. 2 
pages) and/or profile of your ensemble.

 Ī Be detailed, but be concise. Provide an outline of the project: 
schedule, budget, artistic partners, premiere date (if known), 
any further performances, recordings/broadcasts and other 
outcomes. If you’re a composer, relate why this project is 
important for you, artistically and professionally. If you’re 
commissioning a new work, why is this composer right for 
this project?

 Ī Audio samples are a must, especially if you’re an emerging 
voice, and are worth more than any amount of text. Select 
two or three samples yourself, don’t just link to a page full of 
them.

 Ī Use public sites rather than paid subscription services for 
audio. YouTube, Soundcloud, Dropbox or your own website 
are best for this purpose. Make sure that your links work and 
don’t require extra permissions to open. The easiest way to 
check this is to click on them in incognito mode in your web 
browser.

 Ī Keep your financial demands reasonable. Use previous years’ 
award amounts as a guide in deciding how much to ask for. 
If it’s a larger project, don’t count on any one fund to provide 
the entire amount. A plan showing applications to multiple 
sources lends your project credibility.

Matthew Whittall and Vappu Verronen from the Sibelius Fund recently 
held a webinar on the constantly changing requirements for grant 
applications in the Finnish arts scene, a process with varying and 
sometimes contradictory guidelines. Having served on a number of panels, 
Whittall has seen firsthand what makes for a successful application.  
Here are a few tips in English on the basics of any effective grant project.

These guidelines aren’t guarantees of success, but they’ll make 
evaluators want to read on. Best of luck in this grant season!

MAT THEW WHIT TALL 

Chair, The Sibelius Fund of the Society of Finnish Composers

HOW TO WRITE YOUR 
GRANT APPLICATION 

 Ī Päätökset apurahoista tehdään 
pääsääntöisesti vertaisarvioinnin 
perusteella. Joissakin säätiöissä saattaa 
olla vain yksi keskeinen arvioija, joka 
vaihtuu vuosittain. Siksi kielteisen 
päätöksen jälkeen ei kannata jättää 
hakematta jatkossa. 

 Ī On säätiöitä, joissa hallitus 
osallistuu aktiivisesti päätösten 
valmisteluun esittelyn ja kuultujen 
asiantuntijalausuntojen perusteella. 
Taikessa on hakualakohtainen 
toimikunta, joka istuu useamman 
vuoden. Arviointiin vaikuttavat 
kaikki samassa haussa saapuneet 
hakemukset, joita vertaillaan 
keskenään. 

 Ī Taikessa päätöksentekoon vaikuttavat 
myös alueelliset ja kielelliset seikat 
sekä käytettävissä olevat määrärahat. 
Huomiota kiinnitetään myös 
sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun. 
Päätöksiä ei perustella.

 Ī Jos et saa apurahaa nyt, voit saada 
sen myöhemmin. Jos olet tehnyt 
kaikki aikaisempien myönnettyjen 
apurahojen selvitykset, olet aina 
harkinnassa mukana. Arvioijat 
seuraavat tekemisisiäsi silloinkin, kun 
et hae apurahoja. Heidän tulee seurata 
kulttuurielämää pysyäkseen ajan tasalla 
sen resursseista. 

 Ī Apurahojen säännöllinen anominen on 
osa erityisesti vapaan taiteilijan työn 
vuosikelloa. Näin opit varmistamaan 
työsi jatkuvuuden ja olemaan jo 
hakemusten kautta osa aktiivista 
kulttuurielämää.

PÄÄTÖKSET

TIPS IN ENGLISH
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S
yksyn uutuuslevyjen 
kokoelman päällim-
mäisenä vaikutelmana 
nousee esiin uuden 
suomalaisen musiikin 
ilahduttava moni- 
ilmeisyys, olipa sitten 

kyse teosten soivasta pinnasta tai sävel-
täjien tavasta rakentaa muotoa. 

Joel Järventaustan hieno Pilgrim 
(2020) on syntynyt Philharmonia 
Orchestran Composers’ Academyn 
workshop-ohjelman puitteissa kauden 
2019–2020 aikana. 12-minuuttisen 
teoksen soitinvalikoiman muodostavat 
klarinetti, lyömäsoittimet, harppu, 
haitari, viulu, alttoviulu, sello ja kontra- 
basso. Musiikkia kannattelee harpun 
lumoavan hidas peruspulssi, jonka 
ympärille kiertyvät jousten ja vibrafo-
nin pitkät linjat, joihin muu soittimisto 
vähitellen kytkeytyy. Näiden vangit-
sevien harmonioiden lomassa kulkee 
loitsuvoimainen musiikillisen kehittelyn 
kierto, joka kannattelee teoksen sinänsä 
suoraviivaista mutta vahvaa drama-
turgiaa. Järventaustan ensemblestään 
sommittelemat tekstuurit ovat alati tai-
ten muotoiltuja, ja niissä huomioidaan 
niin soittimelliset lähtökohdat kuin 
kokonaisarkkitehtuurikin.  

Philharmonian muusikot teke-
vät Patrick Baileyn johdolla hienoa 
työtä NMC:n levyllä, jolla kuullaan 
myös Hollie Hardingin ja Jocelyn 
Campbellin oivalliset teokset. 

Tuomas Turriagon Sonatas-albumi 
on nimensä mukaisesti neljän piano-
säestyksellisen puhallinsonaatin upea 
kokoelma, jota leimaa omintakeinen, 
perinteisiä muotoja kekseliäästi taivut-
tava sävelkieli. Turriagon soittimellinen 

ajattelu istuu saumattomasti niin Sami 
Junnosen huilulle, Joonatan Rautiolan 
alttosaksofonille, Tommi Hyytisen 
käyrätorvelle kuin Harri Lidslen 
tuuballekin.

Vuosien 2010 ja 2018 välillä sävelletyt 
sonaatit tarkastelevat soolosoitintensa 
potentiaalia kiehtovin keinovaroin. 
Neliosainen saksofonisonaatti Gravity 
Groove (2018) on tulvillaan innostavia 
rytmejä ja herkullisia melodiakaaria, joi-
den luomat mielleyhtymät vievät kuu-
lijan ilahduttavan omalaisiinsa soiviin 
tuokioihin.

Huilusonaatti (2018) puolestaan on 
ajatuksiltaan varsin tummanpuhuva 
aforistista avausosaansa kenties lukuun 
ottamatta. Laaja adagio-keskiosa on 
syvämietteinen panoraama, virtuoosi-
nen presto agitato -päätös taas etsinnäs-
sään levoton. Jouni Kaipaisen muistoa 
kunnioittava käyrätorvisonaatti (2016) 
sisältää laajan tunnekirjon elämänilosta 
kiihkeisiin tangoaihelmien kautta 
päätöksen jäähyväisiin. Yksiosainen 
tuubasonaatti (2010) taas tarjoaa oivan 
muistutuksen soittimen monikasvoi-
sesta olemuksesta niin syvähehkuisten 
linjojen kuin ketterien hyppelyidenkin 
kautta.

Huippusolistit sekä heidän säestä-
jänsä, säveltäjä ja Marko Hilpo, pukevat 
sonaatit verrattoman musikaalisiin 
soiviin kuoseihin Pilfinkin tyylikkäästi 
tuotetulla levyllä. 

Kokonaan toisenlaisiin maisemiin 
avautuvat Mari Sainion Archipelago 
Storiesin ansiokkaan kerronnalliset 
sanattomat soitinlaulut. Niiden enim-
mäkseen elektroniset, valkohehkuiset 
sointimaailmat sulauttavat yhteen 
hienovireistä onomatopoeettisuutta ja 
tarttuvaa melodiikkaa, joista rakentuu 
puhuttelevasti musiikiksi puettuja saa-
riston sointimaisemia.

Levyn 13 itsenäisestä kappaleesta 
muodostuu kokonaisvaltainen musii-
killisten hetkien sarja, joka on omiaan 
viemään ajatukset saaristoon niin sen 
aistein havaittavana kuin sisäisesti 
koettuna olemisen muotoina. Sainion 
estetiikka rakentaa synteesiä eri sävel-
kielistä tavoilla, jotka ylittävät perintei-
sen crossoverin helpot ratkaisut, mutta 
jotka säilyttävät kuitenkin lähestymista-
van välittömyyden.

Helsinkiläisen Sähkökitarakvartetin 
mainio debyyttialbumi I on ensim-
mäinen osa neljä julkaisua kattavassa 
sarjassa, jonka pyrkimyksenä on 
tuoda esiin sähkökitaran moninaisia 
mahdollisuuksia uudessa musiikissa: 
ulottuvuutta, jota on tutkittu yllättävän 
vähän sen potentiaaliin nähden. Laura 
Naukkarisen avauskappale Lfolfolfos 
lähtee liikkeelle verkkaisesti avautuvista 
oskillaatioista, joista rakentuu lähes 
taianomainen kymmenminuuttinen soi-
vien kenttien jatkumo, jonka vähäelei-
nen kauneus vie välittömästi mukanaan.

Sami Klemolan Chiaroscuro Etydes 
puolestaan tuo esiin soittimen rikasta 
sointivärien ja tekstuurien kirjoa erilais-
ten musiikillisten hälyäänien kautta jos-
sain määrin seitsemänkymmentäluvun 
alun dark ambientin hengessä. Daniel 
M Karlssonin Mutually Exclusive 

Continuities on ikään kuin kahden edellisen 
teoksen synteesi, jossa pitkät äänet sekä musii-
kin ja hälyn rajamailta löydetyt värit sulautuvat 
erinomaisesti yhteen. Kvintetille sävelletyssä 
teoksessa Sähkökitarakvartetin kanssa taiturilli-
sen viisikon täydentää Jenni Kinnunen.

Pienten painosten fyysisten tallenteiden 
unohduksesta suoratoiston, tässä tapauksessa 
Spotifyn, puolelle on pelastettu alun perin 
vuosituhannen vaihteessa julkaistu Ears Open 
-antologia, jolta voi löytää uudelleen hyvässä 
mielessä kirjavan joukon 1960–1970-luvuilla 
syntyneiden säveltäjiemme työurien varhaisem-
milta vaiheilta. Kokoelmalla vilahtelevia nimiä 
ovat Perttu Haapanen, Osmo Tapio Räihälä, 
Asta Hyvärinen, Sebastian Fagerlund, Ilkka 
von Boehm, Markku Nikula, Uljas Pulkkis, Jani 
Kääriä, Riikka Talvite, Harri Kerko, Jennah 
Vainio, Tommi Kärkkäinen ja Pasi Lyytikäinen.

Ovatpa Ears Openilla kuultavat teokset sitten 
nuoruudensyntejä tai lupaavia avauksia, kaik-
kiaan albumi on kiehtova paluu näiden sävellys-
ten äärelle. Esitykset on koottu eri yhteyksissä 
tehdyistä taltioinneista, joilla kuullaan musiik-
kiopistojen orkestereita eri puolilta Suomea sekä 
Festivo- ja Camis-kamariorkestereita. 

Viimeiset parikymmentä vuotta Helsingissä 
asuneen amerikkalaissyntyisen Charlie 
Morrow’n Chanter on kahdentoista teoksen anto-
logia, jonka kuudenkymmenen vuoden aikajänne 
alkaa kuiskausten ja elektronisten äänimaisemien 
halkomasta Ellasta (1960) ja yltää aina Tonguesin 
foneemikollaasiin saakka. Kenties vaikuttavin 
levyn teoksista on seitsenminuuttinen Kaddish 
(1973), jonka vähäeleisestä lauluäänen, perkus-
sioiden ja huilun rituaalista kohoaa aivan erityi-
sen intensiivinen aura.

Albumin laajamittaisin teos Spirit Voices 
(1987) muodostaa ihmisäänen ja elektroniikan 
synteeseistä rakentuvan seitsemäntoista minuutin 
kaaren, jonka varrella jokainen muodonmuutos 
tuo soivaan maailmaan oman dramaattisen kään-
teensä. Raivoisassa energisyydessään vapauttava 
Drum Chant (1971) taas pitää kuulijan tiiviisti 
otteessaan. Kokonaisuutena albumi tarjoaa hyvin 
omaleimaisen äänimatkan, joka vie mukanaan.  

Syksyn valikoimaan tarttuneiden levyjen 
monet värit muistuttavat sattuvasti, kuinka tyy-
lillisesti monisäikeinen aikamme musiikin kuva 
on – ja hyvä niin. 

Kirjoittaja on aikamme musiikissa seikkaileva vapaa 
toimittaja, jonka kotijumala on Igor Stravinsky.

Philharmonia Composers’ Academy 
Volume 4
mm. Joel Järventausta
Philharmonia Orchestra,  
joht. Patrick Bailey
NMC Records DL 3049 (2022)

LEVYSYKSYN 
MONET SÄVYT

JARI KALLIO

Charlie Morrow: Chanter
Recital R90 (2022)

Ears Open
mm. Haapanen, Räihälä, Hyvärinen, 
Fagerlund, von Boehm, Nikula,  
Pulkkis, Kääriä, Talvitie, Kerko, Vainio, 
Kärkkäinen, Lyytikäinen.
Eri esittäjiä
Uusinta Publishing Company (2000/2022)

Sähkökitarakvartetti: I
mm. Sami Klemola
Sähkökitarakvartetti 
Jenni Kinnunen, sähkökitara
(2022)

Mari Sainio: Archipelago Stories
Ranka Kustannus (2022)

Tuomas Turriago: Sonatas
Sami Junnonen, huilu
Joonatan Rautiola, saksofoni 
Tommi Hyytinen, käyrätorvi 
Harri Lisdle, tuuba
Tuomas Turriago, Marko Hilpo, piano
Pilfink JJVCD-242 (2022)

O
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Päivittyvä kantaesitysten  
listaus verkossa
 composers.fi/tapahtumatyyppi 
       /kantaesitykset

Orkesteriteosten kantaesityksiä
 sinfoniaorkesterit.fi/fi/konserttikalenteri

Facebook
 Nykkäri-konserttikalenteri

Kantaesityksiä on koottu pääosin  
Suomen Säveltäjät ry:n jäsenten 3.11.2022  
mennessä ilmoittamien tietojen pohjalta.  
Joitain kantaesitystietoja on julkaistu jo 
Kompositioissa 2/2021 ja 1/2022. Heinäkuusta  
2023 eteenpäin olevat kantaesitykset  
julkaistaan Kompositiossa 1/2023. 

Kantaesityksiä

2 0 2 1 –

2 0 2 3

2 0 2 1
29.9.
VLADIMIR AGOPOV
Centuries for Male Choir a cappella
Estonian National Male Choir, 
joht. Mikk Üleoja
Estonian Concert Hall, Tallinna, Viro

21.12.
JARKKO HARTIKAINEN
Sonata for Bicycle (Polkupyöräsonaatti)
Kalle Hakosalo, polkupyörä (vähintään 
kolmivaihteinen)
Tilaaja: Kalle Hakosalo
Sibelius-Akatemian  
R-talon konserttisali, Helsinki
ELÄVÄÄ ÄÄNTÄ – Jarkko Hartikaisen 
jatkotutkintokonsertti

2 0 2 2
T O U KO K U U

6.5.
LAURI PORRA
Hyöky
Koreografia: Johanna Nuutinen
Äänisuunnittelu: Tuomas Norvio
Kansallisoopperan orkesteri,  
joht. Kalle Kuusava
Tilaaja: Suomen 
Kansallisooppera ja -baletti
Oopperatalo, Helsinki

”[Hyöky] feels unabashedly Finnish. This 
impression is created by the archaic 
primeval fog on stage but even more so 
by the music. The harmonies cultivated 
by composer Lauri Porra stem directly 

from his great-grandfather Sibelius, 
likewise the orchestration complete with 
brass swells and his organic treatment 
of structures. Porra’s orchestral texture 
also blends organically with the soft but 
precise tones of the electronic music 
created by Tuomas Norvio. Norvio is the 
go-to person for sound design in Finland 
today, and this is another reason why the 
soundscape in Hyöky feels so familiar 
– the thin veneer of 2020s trendiness 
cannot hide the underlying strong 
national colours.

The natural, seamless music 
creates just the right sort of conflict 
with Nuutinen’s dance narrative, with 
its abrupt transitions and criticism 
of consumerism. In her movement 
language, reaching out to grasp material 
things morphs into throwing things away 
and reaching out to other people, but 
another layer is added by the costumes 
designed by Erika Turunen, in which 
each dancer resembles a freshly opened 
package, new but having already lost 
its novelty value.” (Kare Eskola, fmq.fi, 
20.5.2022.)

18.5.
ILKKA HAMMO
Windirium – Tuulten maa
Tampere Filharmonia,  
joht. Eero Lehtimäki
Tampere-talo

K E S Ä K U U

11.6.
KALEVI AHO
La Tombeau de J.K.
Pekka Kuusisto (viulu),  
Heini Kärkkäinen (piano)
Naantalin kirkko

12.6.
CECILIA DAMSTRÖM
De vita nätterna
Sång- och Musikfesten 2022 juhlakuoro
Tilaaja: Sång- och Musikfesten 2022
Kansalaistori, Helsinki
Sång- och Musikfesten 2022 
loppukonsertti

17.6.
J.S. BACH – KALEVI AHO
Sarabande ja koraali marimballe
Antti Ohenoja (marimba)
Villaforss, Forssa

21.6.
KARI VÄKEVÄ
Void iv
Octophonic Fixed-media
The Loreto Theater, New York City, USA

30.6.
ADINA DUMITRESCU
Kun mun kultani tulisi
Sandy Ahjo (huilu ja laulu),  
Marja Nevankallio (kantele ja laulu)
Rajamäki

H E I N Ä K U U

1.7.
LAURI KILPIÖ
Rajalla
Teksti: Uuno Kailas  
(kokoelmasta Uni ja kuolema) 
Liiton Miehet, joht. Paavo Hyökki
Oriveden kampus

8.7.
ADINA DUMITRESCU
Nous regardons le meme jardin
Christophe Roy, Stephane  
Bonneau (sello)
Cluny, Saône-et-Loire, Ranska

9.7.
KALEVI AHO
Venematka
Jussi Makkonen (sello),  
Nazig Azezian (piano)
Tilaaja: Jussi Makkonen
Lieksan kirkko

9.7.
CECILIA DAMSTRÖM
Cura
Pekka Kuusisto (viulu),  
Tiina Karakorpi (piano)
Tilaaja: Leena ja Antti Ihamuotila
Mäntyniemen kartano, Kesälahti
Latosoitot-festivaali
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14.7.
TUOMAS TURRIAGO
Danzas Latinas for Cello and Piano
Samuli Peltonen (sello),  
Anna-Mari Peltonen (piano)
Tilaaja: Kaskisen musiikkikesä
Kaskisen musiikkikesä

21.7.
FRIDRICH BRUK
Sinfonia nro 22 ”In the Ocean”
Liettuan valtion sinfoniaorkesteri,  
joht. Māris Kupčs
Tilaaja: Toccata Classics
YouTube / Naxos

”Ukrainassa syntynyt ja Suomeen 
pysyvästi 1970-muuttanut Bruk on 
tuotannossaan keskittynyt etenkin 
orkesterimusiikin laatimiseen. Brukin 
orkesterituotannon ytimessä on mittava 
sinfonia-sarja, joka on viimeisen 
neljännesvuosisadan aikana kasvanut 
tasaiseen tahtiin. Nyt taltioiduksi ovat 
tulleet vastikään 85 vuotta täyttäneen 
tekijän kaksi viimeisintä sinfoniaa, jotka 
ammentavat erityyppisistä lähtökohdista. 
Sinfonia nro 22, In the Ocean haikailee 
hauraan ekosysteemin perään. Viime 
vuonna valmistunut Sinfonia 23, In the 
Ingrian Mode puolestaan tutkailee 
paikallisuutta ja kulttuurista identiteettiä 
kansansävelmiä hyödyntäen. Molemmat 
sinfoniat etenevät omanlaiseensa 
pysäyttämättömän oloiseen tapaan. 
Välillä intensiivinen ja voimallinen 
vyörytys antautuu kevyemmin soivien 
soolojaksojen edessä. Teosten 
sisäinen logiikka ja sävelstruktuurit 
rakentuvat Brukin aiemmista sinfonioista 

tuttuun tapaan, kun sävelistö myllää 
päättäväisesti kohti seuraavaa ennalta-
arvaamatonta etappia. Kapellimestari 
Māris Kupčs johdattelee Liettuan 
valtionsinfoniaorkesteri jämerästi.”  
(Aki Yli-Salomäki, yle.fi, 3.11.2022.)

22.7.
JENNAH VAINIO
Queen Bee (version for contrabass tuba)
Nicolas Indermühle (contrabass tuba)
Lieksan kirkko
Lieksan vaskiviikot

24.7.
YRJÖ HJELT
Fanfare for the Chorus Master
Savonlinnan Oopperajuhlaorkesterin 
puhaltajat, joht. Ville Matvejeff
Tilaaja: Savonlinnan 
Oopperajuhlaorkesteri
Olavinlinna, Savonlinna
Savonlinnan Oopperajuhlat

29.7.
TAPIO TUOMELA
Oikku (Whim)
Anna-Maija Laiho (pasuuna),  
Tuomas Turriago (piano)
Tilaaja: Saksalais-suomalainen 
kulttuuriyhdistys
Lieksa
Lieksan Vaskiviikko

E L O K U U

4.8.
FRIDRICH BRUK
Sinfonia nro 23 ”In The Ingrian Mode”
Liettuan valtion sinfoniaorkesteri,  
joht. Māris Kupčs
Tilaaja: Toccata Classics
YouTube / Naxos

5.8. – siirretty keväältä 2022
JYRKI LINJAMA
Bells and Dance
Matti Pohjoisaho (piano)
Tilaajat: Matti Pohjoisaho ja  
SKR:n Keski-Pohjanmaan rahasto 
Keski-Pohjanmaan Konservatorio, 
Kokkola

10.8.
JORMA PANULA
Yön usva nousee
Sauli Tiilikainen (laulu), Vantaan 
Viihdeorkesteri, joht. Jorma Panula
Temppeliaukion kirkko, Helsinki

11.8.
MARKUS FAGERUDD
Konsertto uruille ja big bandille ’Gandai’
Susanne Kujala (urut), UMO Helsinki  
Big Band, joht. Jukka Linkola
Ristinkirkko, Lahti
Lahden kansainvälinen urkuviikko

20.8.
TIMO KITTILÄ
Chants
Tampering Ensemble
Satamakadun sali, Tampere
Tampering-festivaali

25.8.
LAURI PORRA
Pohjoinen ääretön
Oulu Sinfonia, joht. Eero Lehtimäki
Hupisaarten kesäteatteri, Oulu

26.8.
PEKKA JALKANEN
Syksy
Pekka Haahti (baritoni), Tapiolan Laulu, 
joht. Uli Kontu-Korhonen 
Olarin kirkko, Espoo
Espoo 50 vuotta kaupunkina 
-juhlakonsertti

27.8.
PERTTU HAAPANEN
intoNations
Hanna Hohti (alttoviulu),  
Anders Pohjola (elektroniikka)
Tilaaja: Hanna Hohti
Kalliosali, Helsinki
Helsingin Juhlaviikot

S Y Y S K U U

1.9.
CECILIA DAMSTRÖM
Wasteland
Norrlandsoperans symfoniorkester,  

joht. Ville Matvejeff
Tilaajat: Norrlandsoperans 
symfoniorkester, Gävle symfoniorkester, 
Tampere Filharmonia
Norrlandsoperan, Uumaja, Ruotsi

1.9.
TAPIO TUOMELA
Karvalakkiooppera
Libretto: Sami Parkkinen
Ohjaus: Erik Söderblom
Video: Heikki Huttu-Hiltunen  
ja Otso Pakarinen
Puvut: Silvia Jurvansuu
Ville Rusanen, Mari Palo, Hanna Rantala-
Chorell, Samuli Takkula, Hannu Niemelä, 
Markus Nieminen, Nicholas Söderlund, 
Aki Alamikkotervo, Jouni Kokora,  
Tuomas Miettola, Laura Salovaara, et. al. 
Kaari Ensemble, Lapin Kamariorkesteri,  
joht. John Storgårds
Kulttuurikeskus Korundi, Rovaniemi

3.9.
JUHA T. KOSKINEN
Shibaraku
TampereRaw
G Livelab Tampere

4.9.
ARI ROMPPANEN
Erakis
Eriko Takahashi (piano)
Tilaaja: Janne Mertanen
Share Okusawa, Tokio, Japani

6.9.
SEPPO POHJOLA
Line of Beauty
Anni Haapaniemi (oboe), Eveliina 
Sumelius-Lindblom (piano)
Sellosali, Espoo

7.9.
MARKO AUTIO
Phainetai moi kênos îsos theoisin
Marko Autio (piano)
Sibelius-museo, Turku 
Sibba Live! -konserttisarja

7.9.
MARKKU NIKULA
Sininen vihko n:o 10
Koiton laulu, joht. Tomas Takolander
Sirenius-sali, Kalliolan Setlementtitalo, 
Helsinki

8.9. – siirtyi tammikuulta 2022
JUKKA LINKOLA
Minnan taivas
Libretto ja ohjaus: Veera Airas
Rooleissa mm. Marjukka Tepponen, Esa 
Ruuttunen, Marjatta Airas, Jukka Romu
Tuotanto: Rauno Tikkanen,  
Savo-ooppera ry
Kuopion kaupunginorkesteri,  
joht. Rauno Tikkanen
Kuopion Musiikkikeskus

10.9.
FINN SHIELDS
Juurien täyttämä polku
LAURI MÄNTYSAARI
Käen laulu
JANNE SALMENKANGAS
Psalmi 57
Jyväskylän Naislaulajat joht. Rita 
Varonen, Liittokuoro Louhi joht. Anneli 
Julén, Tapiolan kuoro joht. Pasi Hyökki, 
Naiskuoro Timotei joht. Anneli Julén
Suomen Naiskuoroliiton kansainvälisen 
sävellyskilpailun teoksia
Kallion kirkko, Helsinki

10.9.
TYTTI AROLA
Mökki
Libretto: Tuulikki Blom
Haloa-kuoro, joht. Anna Gallon
Musiikkitalo, Helsinki

16.9.
ADAM VILAGI
A Wild Goose Chase – Kitarakonsertto
Antero Pellikka (kitara), The Helsinki 
Chamber Orchestra,  
joht. James S. Kahane
Tilaajat: Antero Pellikka &  
The Helsinki Chamber Orchestra
Temppeliaukion kirkko, Helsinki

25.9.
TIINA MYLLÄRINEN
Morfo blu
Eeva Rysä (sello)
Tilaaja: Eeva Rysä
MATTHEW WHITTALL
Windflower
Vuokko Ahtila (harppu)
Camerata, Musiikkitalo, Helsinki
Klang-konserttisarja

26.9.
TOMI RÄISÄNEN
Crossings
Heiko Maschmann (kontrabasso),  
Tomi Räisänen (elektroniikka)
Tilaaja: Heiko Maschmann
Opernhaus Kiel, Saksa

27.9.
HEINZ-JUHANI HOFMANN
Aukio – Ooppera kansannoususta
Musiikin johto ja elektroniikka:  
Taavi Oramo 
Ohjaus: Heta Aho
Visualisointi ja lavastussuunnittelu: Heta 
Aho, Valtteri Mustalahti, Pia Lasonen
Puvustus: Pia Lasonen
Valosuunnittelu: Valtteri Mustalahti
Linnéa Sundfær Casserly, Veera Kuusirati, 
Keri Kallio, Eira Karlson, Niilo Erkkilä, 
Martti Anttila, Juhani Vesikkala,  
Jussi Linnanmäki, Helsingin 
kamarikuoron laulajat
Tilaaja: VocalEspoo-festivaali
Louhisali, Espoon kulttuurikeskus
VocalEspoo-festivaali

”Koko esitystiimi tutkii mielenkiintoisesti 
ja psykologisesti oikeaan osuvasti 
kahdeksanhenkisen ryhmän 
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dynamiikkaa. Ajoittaiset kaikutehot 
saavat sen kasvamaan ulvovaksi 
väkijoukoksi, ja elektroninen jyrinä 
synnyttää väkivallan mekaanista uhkaa ja 
avartaa ahdasta aukionäkymää.

Dramaturgiset käänteet on rakennettu 
taitavasti, ja jännitekaari sykkii kuin 
biologisesti, vaistojen ohjaamana, ylös ja 
alas. Ryhmä hajoilee, eri yksilöt erottuvat 
vastakkaisine mielipiteineen, joku alkaa 
paasata diktaattorimaisesti, jotkut 
yrittävät rauhoitella.

Laulajat käyttävät tehoja huudosta 
ja kiljunnasta hermostuneeseen 
kuviolauluun, lyyrisiin henkäyksiin, 
puhelauluun ja selvään puheeseen. Usein 
mennään äänen äärirajoille.

Kuvaan tulee myös älykäs metataso. 
Eräs laulaja kertoo esityksen 
valmistamisesta ja toteaa, että sehän 
on kuitenkin leikkiä. Tottahan se on, kun 
ollaan näyttämön kuplassa. Sanoma on 
kuitenkin hälyttävän ajankohtainen, ja 
nuoret laulajat muodostavat fyysisen, 
toimivan, ajattelevan ja tuntevan elävän 
organismin, Aukion kollektiivisen 
päähenkilön.” (Hannu-Ilari Lampila,  
hs.fi, 28.9.2022.)

28.9.
SEPPO POHJOLA
Kansanradio – ooppera
Libretto ja ohjaus: Timo Väntsi
Tiina Vahevaara (sopraano), Sauli 
Tiilikainen (baritoni), Aki Alamikkotervo 
(tenori), Pia Kalenius ja Elina Lajunen 
(nukettajia), Pasi Helin (piano), Tanja 
Nisonen (käyrätorvi), Mikko Luoma 
(haitari), Ilana Gothoni (viulu), Lucy 
Abrams-Husso (klarinetti), Erkki 
Lahesmaa (sello)
Alminsali, Kansallisooppera, Helsinki

29.9.
TOMI RÄISÄNEN
Sale of Airbags
Erik Bosgraaf (nokkahuilu),  
Izhar Elias (kitara)
Aalmarktzaal, Stadsgehoorzaal, Leiden, 
Alankomaat

29.9.
MARI SAINIO
Through The Waves
Kreeta-Julia Heikkilä & Leena Jaakkola 
(viulu), Carmen Moggach (alttoviulu), 
Petja Kainulainen (sello),  
Eero Ignatius (kontrabasso)
Tilaaja: Minimalia-konserttisarja
Galleria Forum Box, Helsinki

30.9.
SEBASTIAN DUMITRESCU
Fețele vremii
Sini Ström (harmonikka),  
Sebastian Dumitrescu (syntetisaattori)
Tilaaja: Sini Ström
Vapaan taiteen tila, Helsinki

L O K A K U U

1.10.
KALEVI AHO
3. harmonikkasonaatti
Janne Valkeajoki (harmonikka)
Tilaaja: Janne Valkeajoki
Kulturlokal Bern, Sveitsi

1.10.
YRJÖ HJELT
Kehtolaulujen maa
Oulaisten Nuorisokuoro  
ja kamariorkesteri
Tilaaja: Oulaisten Nuorisokuoro
Merkuriussali, Oulainen

2.10.
JYRKI LINJAMA
4. jousikvartetto
Kaisamari Hiltunen, Niina Tuunainen 
(viulu), Grigory Tsyganov (alttoviulu),  
Ilkka Kauppi (sello)
Jyväskylän kaupungintalo, Jyväskylä 
Sinfonian kamarimusiikkikonsertti

3.10.
KARI VÄKEVÄ
Void iii
Multi-channel Fixed-media
Ircam Forum / Loewe Theater, New York, 
USA

5.10.
JUHA PISTO
Tulikko
Lapin sotilassoittokunnan seitsikko
Tilaaja: Sari Pietikäinen
Alatornion kirkko, Tornio

6.10.
PERTTU HAAPANEN
Podium
CHANGEnsemble: Perttu Haapanen 
(sävellys, elektroniikka ja video), Jutta 
Seppinen (esiintyjä ja kapellimestari), 
Laura Rämä (esitystaiteilija), Hanna 
Kinnunen (huilu), Darren Acosta 
(pasuuna), Pinja Nuñez (sello)
Sellosali, Espoo

7.10.
TUOMAS KETTUNEN
Sonaatti pianistille
Sara Larikka (piano)
JARKKO HARTIKAINEN
Baby-talking Jive
Maria Puusaari (viulu),  
Anna-Sofia Anttonen (saksofoni)
JOUKO TÖTTERSTRÖM
Post card bagatelle no. 1
Mieko Kanno (viulu)
Tilaaja: Mieko Kanno
Tulindbergin sali, Oulu
Uuden Musiikin Lokakuu

8.10.
PETROS PAUKKUNEN
Euphonia Iuventutis – messu kuorolle, 
lyömäsoittimille, orkesterille ja uruille
Festivaalikuoro ja -orkesteri,  
joht. Jonas Rannila
Tapiolan kirkko, Espoo
Lasten ja nuorten kirkkomusiikkifestivaali 
KIMURALLI

9.10.
JUHA PISTO
Neljä elementtiä
Välke-kuoro, Kenneth Sjövall (klarinetit), 
Nathan Archer (lyömäsoittimet),  
joht. Tapani Tirilä
Tilaaja: Välke-kuoro
Karjasillan kirkko, Oulu
Uuden Musiikin Lokakuu 

A
nni Haapaniemen 
mielestä parasta uuden 
musiikin kantaesittä-
misessä on se, kun yh-
dessä pitkään työstetty 
teos alkaa muotoutua 

kokonaisuudeksi: ”Kun työstetään sävel-
lystä tiiviisti ja saadaan palaset kohdalleen 
– parempaa ei voi olla!” Elävän säveltäjän 
kanssa on mahdollista keskustella teoksen 
merkityksistä ja ilmaisusta, ja se on Haapa-
niemelle muusikkona tärkeää. 

Tapiola Sinfoniettan oboen äänen-
johtajana työskentelevä Haapaniemi on 
kantaesittänyt uutta suomalaista musiikkia 
sooloteosten lisäksi myös orkesterin so-
listina, puhallinkvintetti Arktisen Hyste-
rian riveissä sekä Tapiola Sinfoniettassa. 
Mieleenpainuvin on oma tilaus, vuonna 
2011 kantaesitetty Osmo Tapio Räihälän 
konsertto oboelle ja jousiorkesterille. 
”Mieleenpainuvan siitä teki juuri ison 
solistisen työn muovautuminen konsert-
tikokemukseksi”, hän kertoo. ”Konsertto 
itsessään on hyvin maustettua, humoristis-
ta musiikkia.”

Kotimaista uutta oboerepertuaaria 
ei ole liikaa. ”Tunnen tässä vähän piston 
sydämessäni – voisin olla paljon aktiivi-
sempi tilaamaan sävellyksiä. Luulen, että 
meillä olisi myös kollegiona tässä pieni 
ryhdistäytymisen paikka”, Haapaniemi 
sanoo. ”On harmillista, kun konserttiohjel-
mistoa esimerkiksi oboelle ja pianolle on 
niin vähän. Saa hakemalla hakea teoksia.” 
Tällä hetkellä kokoaikatyö orkesterissa 
sekä lapsiperhearki vievät melkein kaiken 

ajan ja energian, mutta pitkäaikaisena 
haaveena Haapaniemellä on tilata toinen 
jousiorkesterisäestyksellinen oboekon-
sertto. ”Yhdistelmänä jouset ja oboe on 
ihana ja toimiva. Sitä repertuaaria toivoisin 
paljon lisää”, hän sanoo.

”Minusta tuntuu, että oboe voi vaikut-
taa vähän hankalalta nykymusiikkisoitti-
melta”, Haapaniemi pohtii syitä sille, miksi 
oboelle sävelletään vähemmän uutta 
musiikkia kuin vaikkapa huilulle tai klari-
netille. ”Niihin verrattuna oboen ääniala 
on melko suppea. Se on soittimena joitain 
muita jäykempi.” Oboella on myös vahva 
identiteetti kauniiden pitkälinjaisten me-
lodioiden soittimena – ja toisaalta taas sen 
nykymusiikkirepertuaariin on vaikuttanut 
voimakkaasti muutama yksittäinen tekijä.

Oboen kan annat än sjunga pastorala 
solopassager. Ruotsalaisen oboistin Helen 

Jahrenin pamfletin nimi kertoo paljon 
siitä, miten oboeta on varsinkin 1900-luvun 
musiikissa käsitelty. ”Jahrenin tutkielma 
on pieni mutta tärkeä. Siinä on nuottiesi-
merkein näytetty, mitä kaikkea muutakin 
oboe voi olla, kuin kaunis laulavaääninen 
soolosoitin”, Haapaniemi kertoo. Useita 
suomalaisteoksiakin tilanneen ja kanta- 
esittäneen Jahrenin lisäksi Haapaniemi 
mainitsee oboen äänenväriskaalaa hurjasti 
laajentaneen Heinz Holligerin sekä Lucia-
no Berion Sequenza VII -soolon tekijöinä, 
jotka ovat vaikuttaneet oboelle sävellet-
tyihin nykyteoksiin paljon – ehkä jopa 
kahlitsevasti.

”Ei se tietenkään ole mikään itsetarkoi-
tus, mutta kaipaisin myös uutta musiikkia, 
joka ammentaisi oboen vahvuudesta, 
kauniista äänestä ja melodisuudesta”, 
Haapaniemi miettii. Hän ottaa esimerkiksi 
syyskuussa kantaesittämänsä Seppo Poh-
jolan Line of beauty -sävellyksen. ”Poh-
jolan teos on kiitollista soitettavaa, siinä 
on sellaista aidosti kaunista melodiaa. 
Toivon, että pääsen esittämään sitä joskus 
uudelleen.” 

Sävelkieltä tai estetiikkaa tärkeämpää 
on kuitenkin Haapaniemen mielestä se, 
että teoksesta välittyy säveltäjän oma ääni 
ja ilmaisun tarve. Se imaisee parhaim-
millaan myös muusikon mukaansa. ”Jos 
teoksesta välittyy punainen lanka, säveltä-
jän oma vilpitön innostus ja sanoma, niin 
kyllä se myös tavoittaa suurimman osan 
muusikoista”, hän sanoo.

Yhteys säveltäjän ja soolosoittajan vä-
lillä on usein luonteva osa uuden teoksen 
syntyprosessia, ja Haapaniemi toivoisi 
samaa myös orkesteriteosten kohdalla. 
”Myös orkesterisoittajista on kiinnosta-
vaa ja tarpeellista kuulla, mitä säveltäjä 
haluaa teoksellaan ilmaista, miksi teos on 
syntynyt, ja mitä sen taustalla on. Se on 
minusta tosi tärkeää, että orkesterilainen-
kin saa kontaktin säveltäjään ja teokseen”, 
hän sanoo. Aikataulut ovat toki usein 
tiukat, eikä treeneissä voi käydä syvällisiä 
keskusteluja, mutta pienellä pohjustuk-
sella ja kontaktilla säveltäjään muusikot 
saavat selvemmän ja usein myös oma-
kohtaisemman käsityksen siitä, mitä ovat 
soittamassa. 

HAASTAT TELU: HANNA ISOLAMMI

Kantaesittäjä
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13.10.
MAGNUS LINDBERG
Piano Concerto No. 3
Yuja Wang (piano), San Francisco 
Symphony, joht. Esa-Pekka Salonen
Tilaajat: San Francisco Symphony, 
China National Centre for Performing 
Arts Orchestra, New York Philharmonic, 
Orchestre de Paris, Elbphilharmonie
Davies Symphony Hall, San Francisco, 
Yhdysvallat

14.10.
MATTHEW WHITTALL
Hiljaisuus puhuu
Helsingin kaupunginorkesteri,  
joht. Susanna Mälkki
Tilaaja: Helsingin kaupunginorkesteri, 
Helsinki-variaatiot
Musiikkitalo, Helsinki

15.10.
LEEVI RÄSÄNEN
Don’t tell mama
Avanti! kamariorkesteri,  
joht. Aliisa Neige Barrière
Tilaaja: Musiikkitalon Urut Soimaan ry
Musiikkitalo, Helsinki
Kaija Saariaho 70 -juhlakonsertti

19.10.
ADINA DUMITRESCU
Din tăceri nefirești mă aud
Laura Tătulescu (sopraano),  
Ana Giurgiu-Bondue (piano)
Iași, Romania

19.10.
JOUKO TÖTTERSTRÖM
Interludi nro 1 ”Nostalgia”
Interludi nro 2 ”Iltahämärä saaressa”
Interludi nro 3 ”Pimeyden kuiskaus”
Ballata 4 ”Brueghel”
Laura Mikkola (piano)
Poiju-sali, Oulun ammattikorkeakoulu

19.–22.10.
JOUNI HIRVELÄ
Kellot, kullankirkkaat II
Valo- ja ääni-installaatio
Tilaaja: Tiina Halonen
Kotka
Ääni- ja valofestivaali Aaltoja!

20.10.
LARA POE
Fibres of Floating Fog
Malla Vivolin (huilu)
Tilaaja: Malla Vivolin
Kannelmäen kirjasto, Helsinki
Uusinta Ensemblen Moderni  
klassikko -konserttisarja

“Fibres of Floating Fog – the title of this 
piece reflects the generally muted, dusky 
quality of the piece. Tendrils of melodic 
fragments gradually unfurl and take 
shape, and these expand in register and 
dynamics in various ways throughout the 
piece. This piece also explores various 
timbral qualities of the flute, ranging 
from airy sounds at the very bottom 
register of the instrument to fragile and 
delicate harmonics.” (Lara Poe, 2022.)

23.10.
TEEMU MASTOVAARA
Ghost Note Medi(t)ation
Anna-Sofia Kallio (huilu),  
Teemu Mastovaara (sello),  
2 iPhonea ja live-elektroniikka
Kulttuuritalo Laikku, Tampere

24.10.
HARRI SUILAMO
Wilde’s comma
Ondrej Veselý (kitara)
Tilaaja: Ondrej Veselý
Firth Hall, University of Sheffield,  
Iso-Britannia

25.10.
MAX SAVIKANGAS
Taidekapina – Pitkät jatkot
Teksti: Sonja Saarikoski

Pinja Nuñez (sello ja lausunta),  
Jaana Kokko (kuvataide),  
Sirje Ruohtula (valaistus)
Tilaaja: Pinja Nuñez
Camerata, Musiikkitalo, Helsinki

26.10.
PAULIINA ISOMÄKI
Wåra trän wäxa ju ei upp som svampar
Marianne Maans (viulu), Eija 
Kankaanranta (kantele)
Kahvila Lähde, Helsinki

27.10.
JYRKI LINJAMA
De Profundis 1
Kaija Saarikettu (viulu),  
Gustav Djupsjöbacka (piano)
Tilaaja: Fennica Gehrman
VELI-MATTI PUUMALA
Édera IV
Kaija Saarikettu (viulu),  
Joonas Pohjonen (piano)
Tilaaja: Fennica Gehrman
HARRI WESSMAN
Giocoso
Lea Tuuri (viulu), Juho Pohjonen (piano)
Tilaaja: Fennica Gehrman
Villa Gyllenberg, Helsinki

27.10.
EETU RANTA-AHO
feign feign
Maya Egashira (viulu), Satoko Matsukuma 
(alttoviulu), Kenta Uno (sello)
Tilaaja: Ensemble Falke
Tennōji Temple, Tokio, Japani

29.10.
JYRKI LINJAMA
Sonata da chiesa IV
Andrzej Wilkus (kitara)
Uusi Paviljonki, Kauniainen
Kauniaisten Musiikkijuhlat

30.10.
ASTA HYVÄRINEN
Altered States
Iida-Vilhelmiina Sinivalo (sello),  
Ville Saaristo (sound engineer)
Tilaaja: Iida-Vilhelmiina Sinivalo
Maunula-talo, Helsinki

30.10.
OLLI MOILANEN
Luoto
Helsingin Kamarikuoro,  
joht. Nils Schweckendiek
Tilaaja: Helsingin Kamarikuoro
NeoArte Festival, Gdansk, Puola

”Helsingin kamarikuoro tilasi Olli 
Moilaselta teoksen, joka käsittelisi 
jollain tapaa ekologista ajattelua. ’Pyrin 
löytämään tekstin, joka saisi minut 
tuntemaan yhteyttä ympäristööni ja 
etenkin luontoon’, Moilanen kertoo. 
Moilanen löysi teoksen tekstin Kristian 
Blombergin runokokoelmasta ’Kaikessa 
hiljaisuudessa’. 

’Luoto koostuu sointi- ja 
tunneassosiaatioista, joita Kaikessa 
Hiljaisuudessa -runoteoksen fragmentit 
minussa herättivät: yksi näistä oli 
käyttämäni ’kohinalaulu’, joka merkitsee 
minulle laulavaa hiljaisuutta’, Moilanen 
selittää.” (Helsingin kamarikuoron 
Facebook-päivitys, 23.10.2022.)

M A R R A S K U U

3.11.
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
Swarm (nonettoversion kantaesitys)
Lapin kamariorkesteri,  
joht. John Storgårds
Tilaaja: Virtuosi di Kuhmo
AKI YLI-SALOMÄKI
Mitä jää
Lapin kamariorkesteri,  
joht. John Storgårds
Tilaaja: Lapin kamariorkesteri
Kulttuurikeskus Korundi, Rovaniemi

6.11.
CARITA HOLMSTRÖM
Trio pianolle, viululle ja sellolle
Risto-Matti Marin (piano),  
Linda Hedlund (viulu), Aino-Maija 
Riutamaa-de Mata (sello)
Tilaaja: Linda Hedlund
Hakasalmen huvila, Helsinki

7.11.
ADINA DUMITRESCU
To Ludwig van, who lived in 
Heiligenstadt
Carla Stoleru (huilu),  
Mihai Murariu (piano)
București, Romania

11.11.
ALEX FREEMAN
Ghost Light
Musiikkitalon kuoro,  
Helsingin kaupunginorkesteri,  
joht. Nils Schweckendiek
Musiikkitalo, Helsinki

“During the first couple of years of the 
pandemic, Minnesota poet Rob Hardy 
(b. 1964) periodically posted new poems, 
commenting on the pandemic in real 
time. Hardy’s work was known to me 
from my time living in Minnesota and I 
have kept up with his work for the last 
fifteen years. His ‘Ghostlight’ was written 
in a moment when almost everything 
was cancelled and stages everywhere 
were closed and empty. 

In Hardy’s description: ‘A ‘ghostlight’ 
is a light traditionally left shining on the 
stage of an otherwise dark and empty 
theatre. During pandemic closures, many 
theatres around the world kept ghost 

lights burning to represent the promise 
of returning to the stage — the light at 
the end of the tunnel. I wanted to write 
about how our eyes adjust to and even 
find beauty in the dark. I also wanted 
to write about how we, through our 
creativity and our caring for one another, 
carry the light forward.’

My symphony traverses the ever-
expansive ‘traveling’ spirit of Whitman 
and John Gould Fletcher (1886–1950) 
to James Agee’s crystalline moment 
of wonder at eternity and consolation 
in the face of loss (‘Sure on this Shining 
Night’) and ends jubilantly with Hardy’s 
‘Ghostlight’.” (Alex Freeman, 2022.)

11.11. – Siirretty keväältä 2022
JYRKI LINJAMA
Emmauksen tie 
Liturginen draama 
Teksti: Johanna Venho, Luukkaan 
evankeliumin kertomuksen pohjalta
Emriikka Salonen (Maria), Hannu Jurmu 
(Kleopas), Nicholas Söderlund (Jeesus) ja 
Aleksanteri Wallius (urut)
Tilaaja: Tapiolan seurakunta
Tapiolan kirkko, Espoo

12.11.
TEODOR NICOLAU
Fugitives visions
Alexandru Gavrilovici (viulu), Calogere 
Presti (klarinetti), Heidrun Wirth-Metzler 
(fagotti), Marie Trottmann (harppu)
Tilaaja: Müller & Schade Verlag
Müller & Schade Building, Bern, Sveitsi

12.11.
MARKKU KLAMI
into the deep peace
ANNA HUUSKONEN
Consider the Sea
MATTHEW WHITTALL
The Geography of Hope
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JANI SIVÉN
The Earth does not Belong to Man
FINN SHIELDS
Kun tulet vihreään
ALEX FREEMAN
Light
Kamarikuoro Audite, joht. Jani Sivén
Valosuunnittelu: Ainu Palmu
Tilaaja: Kamarikuoro Audite
Akatemiatalo, Turku

”Kamarikuoro Audite juhlii 
30-vuotista taivaltaan ajankohtaisella 
konserttikokonaisuudella Voices 
of Earth. Kuuden kantaesityksen 
kulttuuriteko on kuultavissa tulevan 
talven aikana 12.11. Turussa, 10.2. 
Tampereella, 11.2. Jyväskylässä sekä 
10.3. ja 11.3. Helsingissä. Kiertueen 
päätöskonserteissa Kaapelitehtaan 
Pannuhallin lavalla nähdään kuoron 
lisäksi esitettävien teoksien osaksi 
sulautuvaa valotaidetta. Konsertit johtaa 
Kamarikuoro Auditen perustaja ja 
taiteellinen johtaja Jani Sivén. 

Voices of Earth -konsertin itsenäiset 
sävellykset muodostavat kerronnallisen 
kokonaisuuden, joka kommentoi 
ilmastokriisin seurauksia, luonnon 
monimuotoisuuden merkitystä sekä 
ihmisen muuttuvaa luontosuhdetta. 
Puhuttelevat ja ajankohtaiset aiheet 
kuuluvat niin sävelkuluissa kuin teoksiin 
valituissa teksteissä. Kuoromusiikin 
kentällä ansioituneet tilausteosten 
säveltäjät Alex Freeman (s. 1972), 
Anna Huuskonen (s. 1983), Markku 
Klami (s. 1979), Finn Shields (s. 1994) 
ja Matthew Whittall (s. 1975) laulavat 
itsekin Kamarikuoro Auditen riveissä, 
ja tuntevat instrumentin perin pohjin. 
Lisäksi konsertissa kuullaan kuoroa 
johtavan Jani Sivénin säveltämä 
tilausteos. Valosuunnittelusta vastaa 
valotaiteilija ja -suunnittelija Ainu Palmu.” 
(Lehdistötiedote, 29.9.2022.)

14.11.
TZE YEUNG HO
nada
Libretto: Evelyn Jean Pine
Strange Trace (sopraano, 
mezzosopraano, baritoni, viulu ja piano)
Tilaaja: Strange Trace

Luna Theatre, Lowell, Massachusetts, 
Yhdysvallat

16.11.
ULJAS PULKKIS
Difference Engine
Uuden Ajan Ensemble,  
joht. Tapio von Boehm
Tilaaja: Uuden Ajan Ensemble
Temppeliaukion kirkko, Helsinki

17.11.
TEEMU MASTOVAARA
Herkkyys ja tuho
ULF LÅNGBACKA
Staccato Conversations 
Anna-Sofia Kallio (huilu), Pinja Jokinen 
(klarinetti), Joel Nachtigall (sello)
Manillan vanha viinatehdas, Turku
What ever Works! -festivaali

17.11.
LOTTA WENNÄKOSKI
Segla
Huw Boucher (harppu)
Tilaaja: Royal Academy of Music
Royal Academy of Music,  
Lontoo, Iso-Britannia
200 pieces for the Academy Bicentenary

18.11.
TEEMU MASTOVAARA
As the Darkness Falls Screaming
Akusmaattinen teos
Manilla-teatteri, Turku
What ever Works! -festivaali

19.11.
ASTA HYVÄRINEN
Re-Pression
Asta Hyvärinen (snare drum)
Bar Ö, Turku

19.11.
JUKKA-PEKKA LEHTO
Kota for flute and synthetic ensemble 
(tape)
Jukka-Pekka Lehto (huilu)
JUHA LEINONEN
La Struttura huilulle,  
oboelle ja elektroniikalle
Jukka-Pekka Lehto (huilu ja 
efektipedaali), Saara Kemppi (oboe 
ja efektipedaali), Tyko Tuulivaara 

(elektroniikka)
Tilaaja: Jukka-Pekka Lehto
MATTI PAKKANEN
Ruosteisia säveliä
Pori Sinfoniettan puhallinkvintetti: Jukka-
Pekka Lehto (huilu), Saara Kemppi (oboe), 
Mika Kojo (klarinetti), Pyry Kannisto 
(käyrätorvi), Ashby Mayes (fagotti)
Porin raatihuone
Pori Sinfoniettan Kamari 2022 -sarja

19.11.
ULF LÅNGBACKA
Trees
Evivakören
Tilaajat: Evivakören & Exaudio
TYTTI AROLA
Mykorrhiza
Tilaaja: Evivakören
Helsingin konservatorio
Evivakuoron 20-vuotisjuhlakonsertti

20.11.
TEEMU HALMKRONA
Siuntion vuodenajat
Hanna Juutilainen (huilu), Anna-Kaisa 
Pippuri (oboe), Heikki Nikula (klarinetti), 
Otto Kenetti (käyrätorvi), Katri Tikka 
(harppu), Kaija Saarikettu (viulu), Sami 
Mäkelä (sello), joht. Kasmir Uusitupa
Siuntio
Lux Musicae -festivaali

25.11.
TIINA MYLLÄRINEN
(Bad) Dreams come true
Uusinta Ensemble
Tilaajat: Uusinta Ensemble ja  
Meri-Lapin jousikvartetti
Sibelius-museo, Turku

”Akustiikka on asia, joka kiehtoo ja 
inspiroi minua. Sama musiikki soi eri 
tiloissa aivan eri tavoin, ja luo myös 

C
HANGEnsemble on ni-
mensä mukaisesti muun-
tuva taideyhteisö. Ryhmän 
ytimenä ovat taiteellinen 
johtaja, kapellimestari 
ja mezzosopraano Jutta 

Seppinen sekä sopraano Tuuli Lindeberg,  
joiden aloitteesta ensemble vuonna 
2018 perustettiin. Seppinen oli haaveillut 
isommasta orkesterista, jonka taiteellinen 
toiminta liittyisi jollain tasolla ihmiskunnan 
selviytymiseen ilmastokriisin keskellä, 
mutta osittain rahoituksen puutteesta 
johtuen idea jalostui kohti muuntautumis-
kykyistä pientä ja ketterää kokoonpanoa. 

CHANGEnsemblen ensimmäinen 
keikka oli Kauniaisten musiikkijuhlilla, jossa 
Seppinen ja Lindeberg esittivät yhdessä 
lyömäsoittaja Ville Syrjäläisen ja klarine-
tisti Lucy Abramsin kanssa konsertillisen 
Georges Asperghisin musiikkia. Sittemmin 
ensemble on paisunut ja kutistunut mitä 
erilaisimpiin muotoihin. Ryhmä on ollut 
tekemässä muun muassa Heinz-Juhani 
Hofmannin Ihmissydän-monologioopperaa 
sekä Minna Leinosen liikeoopperaa Alma!

Jutta Seppinen kertoo, että CHANGEn-
semblen, tai tuttavallisemmin Changen 
perustavanlaatuisiin toimintaperiaatteisiin 
kuuluvat muutos, kantaaottavuus, ristirii-
taisten aiheiden käsittely sekä konven-
tioiden ja taiteidenvälisten – tai -sisäisten 
– rajojen yli kurottaminen. ”Changessa 
pyrimme löytämään samanhenkisiä teki-
jöitä, jotka haluavat kokeilla uudenlaisia 
asioita mainstream-klasarin ja instituutioi-
den ulkopuolella”, Seppinen kertoo. ”Myös 
ilmasto- ja yhdenvertaisuusasiat kuuluvat 
ensemblen toiminnan ytimeen.” 

Ryhmä kootaan kutakin esitystä varten 
erikseen, ja normaalioloissa esityksiä on 
noin yksi vuodessa. Koronarajoitukset ja 
peruutukset aiheuttivat kuitenkin pieni-
muotoisen ruuhkan esityksiin molemmin 
puolin vuodenvaihdetta 2022–2023:  
Syksyllä ryhmä valmisti kapellimestari- 
instituutiota kriittisesti tarkastelevan  
Podium-esityksen, jonka musiikki on Pert-
tu Haapasen käsialaa. Tammikuussa 2023 
tiedossa on Ooppera Skaalan ja Raekallio 
Corp. -tanssiryhmän kanssa yhteistyössä 

toteutettava Aulis Sallisen näyttämöteos 
Barabbas-dialogeja, ja Musica nova Hel-
singissä taas Seppinen toteuttaa kaksi-
päiväisen installaation äänisuunnittelija 
ja elektroniikkataiteilija Tuomas Norvion 
kanssa. 

CHANGEnsemble ei ole sitoutunut 
mihinkään tiettyyn estetiikkaan, mutta 
kriittisyyden ja hankalien aiheiden lisäksi 
ryhmän tuotannoissa on jotain muutakin 
yhteistä: ensemblen esityksissä aiheita 
lähestytään usein kehollisuuden ja musiik-
kiteatterin kautta. Liike on muodossa tai 
toisessa mukana jokaisessa tuotannossa, 
ja erityisesti muusikkojen ja kapellimesta-
rin kehojen liikettä tarkastellaan monelta 
kantilta. ”Muusikko ei ole ammattitanssija, 
ja tavallaan soitin tai tahtipuikko rajaavat 
muusikon liikettä. Muusikoilla kehonhallin-
ta on kuitenkin hioutunut, ja onkin mieles-
täni hirveän kiinnostavaa, mitä esimerkiksi 
koreografi saa siitä irti”, Seppinen kertoo. 
”Toisaalta esitettävän musiikin pitäisi 
sitten olla sellaista, että on mahdollista 
laulaa tai soittaa kun liikkuu samaan aikaan 
vapaasti.” 

Pitkän tähtäimen ohjelmistosuunni-
telmia Seppinen ja Lindeberg eivät ole 
CHANGEnsemblea varten tehneet: ryhmä 
elää ajassa, ja kiinnostaviin aiheisiin ja yh-
teistyökuvioihin tartutaan niin spontaanisti 
kuin se apurahahakemusten määrittämän 
vuosikellon puitteissa on mahdollista. 

Tyylilaji ei määritä yhtyeen suuntaa 
tai yhteistyökumppaneita, mutta avointa 
mieltä ja kriittistä asennetta Seppinen 
arvostaa. Hän kokee, että taide – varsinkin 
juuri vaikeita aiheita käsitellessään – antaa 
mahdollisuuden päänsisäisten rajojen ve-
nyttämiseen. Ihminen ei voi oman mielen-
terveytensäkään vuoksi olla täysin rajaton, 
mutta taiteen avulla on mahdollista turval-
lisesti havaita ja testata omia ja yhteiskun-
nan rajoja. ”Taiteilijan täytyy nähdä asioita 
monella tavalla, meidän täytyy olla täysin 
hereillä ja aistia muita ihmisiä ja musiikkia. 
Mitä enemmän musiikki antaa väljyyttä 
ajatusmaailman rajoitusten venyttämiseen, 
sitä kiinnostavampaa se minusta on.” 
 changensemble.com

HAASTAT TELU: HANNA ISOLAMMI

Kantaesittäjä

CHANGENSEMBLE

Näyttelijä Laura Rämä ja huilisti Hanna Kinnunen 
/ Podium 2022. Kuva: Liina Sipilä
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erilaisia tunnelmia. Millaisen tunteen luo 
musiikki, jota soitetaan täysin kuivassa 
ja kaiuttomassa tilassa, missä mikään 
ei resonoi? Entä mikä tunne syntyy 
musiikista jota soitetaan katedraalia 
muistuttavassa ylikaikuisassa tilassa, 
missä asiat sekoittuvat, voimistuvat ja 
hälyistyvät? Jos näiden kahden tilan 
musiikki on sama ja erona on vain 
erilainen akustiikka, miten eri tavalla 
koemme kuullun musiikin?

Tässä teoksessa kokeilen, miten 
loisin nuo akustiset tilat ilman, että 
esitystilan akustiikkaa muutetaan, eli 
sävellän akustiikan ikään kuin musiikin 
sisään. Teoksessa halusin luoda 
mielikuvia siitä, että kuuntelija kuulee 
musiikin kuuluvan eri tiloissa ja teoksen 
dramaturgia syntyy materiaalien ja niihin 
yhdistettyjen akustisten tilojen suhteista, 
vuorotteluista sekä vuorovaikutuksesta. 

Olin säveltämässä teosta, kun sota 
Euroopassa alkoi. Järkytys siitä ja joka 
päivä vyöryvät uutisiset taisteluista eivät 
voineet olla vaikuttamatta teokseen 
ja siinä käytettyyn materiaaliin. Mietin, 
millaisia haaveita ja suunnitelmia ihmisillä 
Ukrainassa oli ennen sotaa, ja miten 
kaikki romuttui yhdessä yössä muuttuen 
painajaiseksi. Teokseen tulivat mukaan 
kauhu, pelko ja jännite, joita itse koin ja 
joita uskoin muiden kokevan rintamalla, 
sekä muistot ennen eletystä elämästä ja 
haaveet toisenlaisesta tulevaisuudesta. 
Teos on omistettu Ukrainan kansalle; 
unelmille, jotka toivottavasti tulevat pian 
toteutumaan.” (Tiina Myllärinen, 2022.)

25.11.
ULF LÅNGBACKA
Sanctus
Akademiska orkestern, Florakören,  
Brahe Djäknar, joht. Ulf Långbacka
Tilaajat: Florakören & Brahe Djäknar
Turun tuomiokirkko

26.11.
PETER HILLI
Ropa ut din glädje
Aleksanteri Wallius (urut), Kamarikuoro 
Gloria, joht. Jussi Linnanmäki
Olaus Petrin kirkko, Helsinki

27.11.
TOMI RÄISÄNEN
Kotona
AsianArt Ensemble: Naoko Kikuchi 
(koto), Matthias Leupold (viulu), 
Wolfgang Bender (viulu), Chang-Yun Yoo 
(alttoviulu), Mathis Mayr (sello)
Tilaaja: AsianArt Ensemble
Villa Elisabeth, Berliini, Saksa

27.11.
MAX SAVIKANGAS
Aarremaat – konserttiversio 
laulusekstetille ja yhtyeelle
Helsingin kamarikuoron sekstetti: Tove 
Djupsjöbacka, Veera Kuusirati, Keri Kallio, 
Eira Karlson, Martti Anttila, Riku Laurikka, 
Hyvinkään orkesteri, joht. Ruut Kiiski
Tilaaja: Hyvinkään orkesteri
Hyvinkään taidemuseo

30.11.
OLLI KORTEKANGAS
Songs of Meena
Helsingin kaupunginorkesteri,  
joht. Osmo Vänskä
Musiikkitalo, Helsinki

30.11.
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
Verve
Jyväskylä Sinfonia, joht. Ville Matvejeff
Tilaajat: Jyväskylä Sinfonia ja Kymi 
Sinfonietta
Jyväskylän teatteritalo

J O U L U K U U

1.12.
JIMMY LÓPEZ BELLIDO
Airs for Mother
J’Nai Bridges (mezzo-soprano),  
Catalyst Quartet
Tilaaja: 92NY Center for Culture & Arts
Kaufmann Concert Hall, New York, USA

1.12.
ARI ROMPPANEN
Sinun valossasi
Teksti: Ari Romppanen
Ami Kimanen (sopraano), Joensuun 
konservatorion kuoro ja sinfoniaorkesteri, 

joht. Sakari Tervo
Tilaaja: Joensuun konservatorio
Joensuun konservatorion sali

3.12.
MINNA LEINONEN
(Dis)similar
Harri Kuusijärvi (harmonikka ja 
eloelektroniikka), Markus Hohti  
(sello ja eloelektroniikka)
Tilaaja: Markus Hohti
Kalliosali, Helsinki
defunensemblen festivaali d(XII)e 

3.12.
TIINA MYLLÄRINEN
Summer Images
Superpluck-trio: Eija Kankaanranta 
(kantele), Rody van Gemert (kitara),  
Assi Karttunen (cembalo)
Tilaaja: Superpluck-trio

OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
Lumottu metsä
Superpluck-trio: Rody van Gemert 
(kitara), Eija Kankaanranta (kantele),  
Assi Karttunen (cembalo)
Tilaaja: Superpluck-trio
Okinawan yliopisto, Japani

6.12.
VELI-MATTI PUUMALA
Viulukonsertto
Carolin Widmann (viulu),  
Radion sinfoniaorkesteri,  
joht. Jukka-Pekka Saraste
Tilaaja: Yle
Musiikkitalo, Helsinki

6.12.
SAULI ZINOVJEV
an adagio
Sinfonia Lahti, joht. Anna-Maria Helsing
Tilaaja: Sinfonia Lahti
Sibeliustalo, Lahti

8.12.
MIOKO YOKOYAMA
Crystal suite
Aliisa Neige Barrière (viulu),  
Janne Valkeajoki (harmonikka)
Tilaajat: Aliisa Neige Barrière 
ja Janne Valkeajoki
Oodi, Helsinki
 

10.12.
KAI NIEMINEN
Near The Edge of Light
Q Quartets
Tilaaja: Q Quartets
Liverpool Gustav Adolf Church,  
Iso-Britannia

11.12.
SEBASTIAN DUMITRESCU
Noctilucens
Stefan Gerritsen (sähkökitara)
Tilaaja: Stefan Gerritsen
Kleine Zaal, Muziekgebouw,  
Amsterdam, Alankomaat

”Noctilucens means ‘shining at night’ in 
Latin. While composing this piece I had 
a vision of electric sparks, bright neon 
colors on a pitch black background, 
surprising but satisfyingly precise 
games of light and shadow.” (Sebastian 
Dumitrescu, 2022.)

11.12.
JONNE VALTONEN
Stages for Six
Tampere Filharmonian cornot
Tampere-talo

13.12.
MIOKO YOKOYAMA
Song of the Shirt
Tuuli Lindeberg (sopraano),  
Petri Kumela (kitara)
Tilaajat: Tuuli Lindeberg ja Petri Kumela
Hietsun paviljonki, Helsinki
Hietsu is Happening!

”Song of the Shirt was composed with 
a poetry written by an English poet 
Thomas Hood in the 19th century. The 
story is about a seamstress who needs 
to work as if she were a machine: in 
cold December, in a dimly lit room, she 
doesn’t have energy to go to church or 
sing Christmas carols. She might hear 
Christmas celebrations from outside, but 
that is a different world from hers, where 
life is cheaper than clothes.” (Mioko 
Yokoyama, 2022.)

14.12.
JOEL JÄRVENTAUSTA
Naava
Jyväskylä Sinfonia, joht. Elena Schwarz
ESA PIETILÄ
Kairos Ludus
Esa Pietilä (tenorisaksofoni),  
Pekka Kuusisto (viulu), Jyväskylä Sinfonia, 
joht. Elena Schwarz
Tilaajat: Jyväskylä Sinfonia  
ja Pekka Kuusisto
Jyväskylän teatteritalo

16.12.
JUKKA TIENSUU
Ihmepari
Anu Komsi (viulisti-sopraano),  
Minna Pensola (viulisti-sopraano),  
Tapiola Sinfonietta, joht. Sakari Oramo
Tilaajat: Punavuoren 
kamarimusiikkiyhdistys ry ja 
Coloramaestro Oy
Espoon kulttuurikeskus               

2 0 2 3
26.1.
AULIS SALLINEN
Yhdeksän fragmenttia  
Barabbas-septetille
Libretto: Lassi Nummi, Aulis Sallinen
Ohjaus, koreografia ja visualisointi: 
Thomas Freundlich & Valtteri Raekallio
Valosuunnittelu: Jukka Huitila
Rooleissa: Gabriel Suovanen (baritoni), 
Jouni Kokora (bassobaritoni), Essi 
Luttinen (mezzosopraano), Minna-Leena 
Lahti (sopraano), Jasper Leppänen 
(tenori), Leena Uotila (näyttelijä), 
Annamari Keskinen, Natasha Lommi, 
Eero Vesterinen (tanssi)
CHANGEnsemble: Hanna Kinnunen 
(huilu), Annemarie Åhström (viulu), 
Pinja Nuñez (sello), Niko Kumpuvaara 
(harmonikka), Fanny Söderström (piano), 
Lucy Abrams (klarinetti), Tiia Toivanen 
(lyömäsoittimet), joht. Jutta Seppinen
Tilaaja: Ooppera Skaala
Aleksanterin teatteri, Helsinki

27.1.
OLLI VIRTAPERKO
Alkusoitto
Joonatan Rautiola (tenorisaksofoni), 
Louna Hosia (bassogamba), 
Marianna Henriksson (cembalo, 
sopraanonokkahuilu), Petteri Pitko 
(kamariurut), Eero Palviainen (arkkiluuttu)
Kuvitteelliset rakastavaiset
Kajsa Dahlbäck (sopraano), Joonatan 
Rautiola (baritonisaksofoni)
Du genomborrade mig
Kajsa Dahlbäck (sopraanosolisti), 
Suvi Väyrynen (sopraano), Katariina 
Heikkilä (mezzosopraano), Joonatan 
Rautiola (tenorisaksofoni), Louna Hosia 
(bassogamba), Marianna Henriksson 
(cembalo, sopraanonokkahuilu), Petteri 
Pitko (Roland C-30), Eero Palviainen 
(arkkiluuttu)
Tilaaja: Vaasa Baroque ry
Ritz, Vaasa
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5.2.
MIKKO HASSINEN
Sonata for Clarinet and Piano 
(Jerusalem Aquarelles)
Mikko Raasakka (klarinetti),  
Antti Vahtola (piano)
Viikin kirkko, Helsinki

11.2. 
MIKKO HEINIÖ
Koraaleja – kahden teoksen 
ohjelmakokonaisuus: Konsertto 
kanteleelle, viululle ja jousiorkesterille; 
Kolme laulua Lassi Nummen sanoihin 
kanteleelle, viululle, baritonille ja 
jousiorkesterille
Antti Tikkanen (viulu), Eija Kankaanranta 
(kanteleet), Kristian Lindroos (baritoni), 
Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri,  
joht. Antti Tikkanen
Tilaajat: Eija Kankaanranta  
ja Antti Tikkanen
Turun tuomiokirkko
Katedraali soi! -festivaali

12.2.
SEPPO POHJOLA
Kohta
Otto Virtanen (fagotti),  
Naoko Ichihashi (piano)
Paavo-sali, Musiikkitalo, Helsinki

2.3.
SAULI ZINOVJEV
Kaksoiskonsertto
Simon Crawford-Phillips (piano),  
Hugo Ticciati (viulu), Tapiola Sinfonietta, 
joht. Ryan Bancroft
Tilaaja: Tapiola Sinfonietta, Vesterås 
Sinfonietta & O/modernt
Espoon kulttuurikeskus
Musica nova Helsinki                    

3.3.
MAX SAVIKANGAS
Ihmisen jälkeen
Libretto: Teemu Mäki
Koreografi: Petri Kekoni
Solistit: Tuukka Haapaniemi (basso), 
Susanna Tollet (mezzosopraano), Reetta 
Ristimäki (sopraano), Petri Bäckström 
(tenori), Tekoäly (samplekirjasto 
kosketinsoittajalle), 
Lauluryhmä: Heta Kokkomäki (sopraano), 
Nairi Azezian (mezzosopraano), Martti 
Anttila (tenori), Jussi Linnanmäki (basso)
Tanssijat: Jenna Broas, Meri Pajunpää, 
Kauri Sorvari, Anna Stenberg
Elektroniikka: Anders Pohjola,  
Max Savikangas
Valosuunnittelu: Erno Seppälä
Pukusuunnittelu: Iida Ukkola
Visualistit: Calvin Guillot,  
Małgorzata Nowicka 
Virtuaalilavastus toteutetaan 
yhteistyössä Aalto-yliopiston  
MAGICS-hankkeen kanssa. 
Soitin- ja elektroniikkayhtye,  
joht. József Hárs
Tuotanto: Suomalainen kamariooppera
Pannuhalli, Tanssin talo, Helsinki
Musica nova Helsinki

9.3.
ADAM VILAGI
The Dark Train
Risto Rajakorpi (sello)
Tilaaja: Risto Rajakorpi
Suomen Saksan-instituutti, Berliini, Saksa

15.–16.3.
OUTI TARKIAINEN
Milky Ways
Nicholas Daniel (englannintorvi), Radion 
sinfoniaorkesteri, joht. Nicholas Collon

Tilaajat: Radion sinfoniaorkesteri, BBC 
Symphony Orchestra ja San Francisco 
Symphony Orchestra
Musiikkitalo, Helsinki

20.3.
CECILIA DAMSTRÖM
Science Friction
David Hackston (kontratenori), 
Akateeminen Laulu,  
Ylioppilaskunnan Soittajat
Tilaaja: Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston juhlasali

21.—23.4.
CECILIA DAMSTRÖM
Renewables 
”Minä soitan harmonikkaa…”  
-kilpailun osallistujat
Tilaaja: Harmonikansoiton opettajat ry
Karjala-talo, Helsinki
”Minä soitan harmonikkaa…” 
-50-vuotisjuhlakilpailun pakollinen teos

25.5.
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
Claroscuro
Volker Hemken (bassoklarinetti),  
Jenner Philharmonie, joht. Eva Ollikainen
Tilaaja: Volker Hemken
Ernst-Abbe-Saal, Volkshaus, Jena, Saksa

1.6. –2.6.
OUTI TARKIAINEN
Konsertto kamariorkesterille
Lapin kamariorkesteri,  
joht. John Storgårds
Tilaaja: Lapin kamariorkesteri
Kulttuurikeskus Korundi, Rovaniemi

SYYSSERENADI
SEPPO POHJOLAN 

SÄVELLYSKONSERT TI
6.9.2022

Sellosali, Espoo

JA JÄTIN OVEN AUKI
PERT TI JALAVAN 

SÄVELLYSKONSERT TI
28.9.2022

Sibelius-museo, Turku

HIDDEN STORIES  
– KÄTKETYT KERTOMUKSET

CARITA HOLMSTRÖMIN SÄVELLYSKONSERT TI
6.11.2022

Hakasalmen huvila, Helsinki

Rissanen Nina / Keravan 
musiikkiopistoyhdistys ry 
Talvitie Riikka:  
Pedagogiseen käyttöön  
soveltuva teos pianolle ja  
ääninauhalle / elektroniikalle 1 500 €

Rissanen Nina / Keravan 
musiikkiopistoyhdistys ry 
Mäntysaari Lauri:  
Pedagogiseen käyttöön  
soveltuva teos pianolle ja  
ääninauhalle / elektroniikalle 1 500 € 

Sumelius-Lindblom Eveliina  
Puumala Veli-Matti:  
Sooloteos pianolle  
(Hommages fugitifs III) 4 000 €

Syvänen Sera / Uusinta- 
kamariyhtyeen kannatusyhdistys ry  
Moilanen Olli:  
Kamarimusiikkiteos (huilu / alttohuilu / 
bassohuilu, piano, vl, vla, vc) 3 000 €

Söderlund Nicholas  
Tuomela Tapio:  
Sooloteos uruille 2 000 €

Tampere Guitar Festivalin 
kannatusyhdistys ry  
Tiensuu Jukka: 
Kitarakonsertto Tampere Guitar  
Festivalin 20-vuotisjuhlille 4 000 €

Tampereen NMKY ry /  
Pirkanmaan musiikkiopisto  
Aho Kalevi, Haapanen Perttu, Hakula 
Anna, Lehtonen Eetu ja Pisto Juha:  
Uusia pedagogisia teoksia 
musiikkiopisto-opintojen  
alkuvaiheessa oleville 4 000 €

Työryhmä Tuuli Lindeberg  
& Petri Kumela  
Hammo Ilkka:  
Duoteos lauluäänelle ja kitaralle 3 500 €

Sibelius-
rahaston 

avustukset
2022

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto perustettiin vuonna 1945, ja 
se liittyy kiinteästi Suomen Säveltäjät ry:n päätehtävään, säveltäjien 
taloudellisen aseman turvaamiseen. 

Sibelius-rahasto jakaa työskentelyapurahoja taidemusiikin 
sävellystyöhön sekä sävellystilausavustuksia uusien teosten tilaamiseksi. 
Näistä osa suunnataan kirkkomusiikin säveltämiseen. Lisäksi rahasto 
myöntää Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen 
kirjoittamiseen ja säveltämiseen. 

Vuoden 2022 apurahat ja avustukset julkistettiin 8.12.2022,  
Jean Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivänä. 

T Y Ö S K E N T E LYA P U R A H AT 
Y H T E E N S Ä  1 2  0 0 0  €

Ahti Marja 2 000 € 
Nisula Mikko 2 000 € 
Nordal Þorkell 4 000 € 
Räisänen Tomi 4 000 €

K I R K KO M U S I I K K I 
Y H T E E N S Ä  5  0 0 0  €

Kamarikuoroyhdistys  
Krysostomos ry 1 500 € 
(sävellystilausavustus Sokka Henri: 
Ortodoksinen kirkkomusiikkiteos)

Kuivisto Annukka 1 000 € 
(sävellystilausavustus  
Laakkonen Olli-Pekka:  
Laulusarja sopraanolle ja pianolle) 

Sidoroff Mikko 2 500 € 
(työskentelyapuraha)

P E G A S O S - R A H A S T O 
Y H T E E N S Ä  9  5 0 0  €

Ahava Selja  
Libreton kirjoittamiseen  
No-laulajalle, jousikvartetille  
sekä shakuhachille (säveltäjä  
Koskinen Juha T.) 3 000 €

Simukka Salla 
Tekstin kirjoittamiseen 
audioteokseen (säveltäjät  
Arola Tytti ja Nordal Þorkell) 2 500 €

Yli-Juonikas Jaakko  
Libreton kirjoittaminen 
kuoroteokseen (säveltäjä  
Haapanen Perttu) 4 000 €

S ÄV E L LY S T I L A U S AV U S T U K S E T 
Y H T E E N S Ä  5 7  9 0 0  €

Chorell Hanna  
Leinonen Minna:  
Rakkaat – monodraama sopraanolle, 
pianolle ja elektroniikalle 4 000 € 

Cieslak Joanna  
Seppälä Matilda:  
Teos soolosellolle ja  
jousiorkesterille 2 000 €

Helsingin kamarikuoron 
kannatusyhdistys ry  
Poe Lara:  
Teos sekakuorolle 3 900 € 

Helske Mirva & Kuopion 
kaupunginorkesterin muusikot  
Kilpiö Lauri:  
Sekstetto kamariyhtyeelle 4 000 €

Kortelainen Kaisa  
Räihälä Osmo Tapio:  
Teos huilulle ja lyömäsoittimille 3 500 € 

Kuvaja Anna  
Hynninen Maija:  
Konsertto pianolle ja  
kamariyhtyeelle 4 000 € 

Laine Matti  
Hosseini Ali:  
Teos huilulle ja soittajan  
keuhkojen äänille 2 000 €

Lempa Tuuli  
Hassinen Heidi:  
Sooloteos pianolle ja  
live-elektroniikalle 3 500 €

Marjamäki Veikko / PAUHA-trio  
Chambon Sophia: 
Trio klarinetille,  
alttoviululle ja pianolle 2 000 €

Mivos Quartet  
Raasakka Ville:  
String quartet 5 500 € 

S ÄV E L LY S KO N S E R T I T

Yhteensä apurahoja ja  
avustuksia jaettiin  
84 400 euroa. 



KOMPOSITIO  
1/2023
ilmestyy

kesäkuussa

TULOSSA

TEOSTO:  
KOTIMAISEN MUSIIKIN  

TUKITILITYS JA SÄVELLYSTILAUSTEN TUKI
TEOSTO.FI > MUSIIKIN TEKIJÄLLE > PALVELUT > 

AVUSTUKSIA JA TUKEA MUSIIKKIIN

SÄVELLYSKONSERTTI- JA  
MATKA-AVUSTUKSET SÄVELTÄJILLE

HAKUAIKA TAMMIKUUSSA 2023
COMPOSERS.FI > SÄVELTÄJÄLLE > 

 APURAHAT

TEOSTON  
TILITYSPÄIVÄT

23.3. JA  
8.6.2023

MADETOJA-SÄÄTIÖN  
AVUSTUKSET

HAKUAIKA 1.–31.1.2023
COMPOSERS.FI > SÄVELTÄJÄLLE > 

 APURAHAT

> SEURAA TIEDOTTAMISTAMME!

COMPOSERS.FI  
> KALENTERI

FACEBOOK.COM/
SUOMENSAVELTAJAT

APUATUKEA&

YHDISTYKSEN  
KEVÄTKOKOUS

MAALISKUUSSA

MUSICA NOVA HELSINKI 
1.–12.3.2023


