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SUOMEN
SÄVELTÄJÄT

S
uomen Säveltäjät ry (perustettu 
vuonna 1945) on aatteellinen 
yhdistys, jonka jäsenistönä 
on vakavan musiikin parissa 
työskenteleviä säveltäjiä. Yhdistys 
toimii eri puolilla maata ammattiaan 

harjoittavien jäsentensä keskinäisenä 
yhdyssiteenä. Se valvoo ja tukee säveltäjien 
taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja 
sekä edistää maan luovaa säveltaidetta. Suomen 
Säveltäjät ry osallistuu toimintakenttäänsä 
liittyvien organisaatioiden toimintaan, ottaa 
kantaa ajankohtaisiin kulttuuripoliittisiin 
kysymyksiin ja edistää suomalaisen musiikin 
esittämistä, levyttämistä ja kustantamista. 
Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia 
yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
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Poimintoja

24
Säveltäjän teknologiasuhde ja 

historiallinen sähkösoitintutkimus
Mikko Ojanen tarkastelee väitös tutkimuksessaan 

elektroakustisen musiikin historiaa ja sähkösoitin - 
suunnittelua Suomessa vuosina 1961–1978.

20
Säveltäminen 
tarvitsee 
puutarhurointia
Sinfonia Lahden Taimitarha- 
hanke tarjoaa uransa alussa 
oleville säveltäjille ammatillista 
konsultaatiota.

11
Suomen Säveltäjät ry 75 vuotta
Suomen Säveltäjien arkistosta valitut kuvat avaavat 
kahdeksan näkökulmaa yhdistyksen toimintaan  
eri aikoina.

16
Kolme ikkunaa  

poikkeusoloihin keväällä 2020
Kompositio esittelee kolmen kirjoituksen avulla 

esimerkkejä säveltäjien elämästä ja työskentelystä 
koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa.

29
Kirjanurkka:  

Muistokirja Jouni Kaipaisesta
Maritta Hirvosen kirjoittama Hämäränmaassa 

valon syvyys tuo esiin tarinoita ja kokoaa yhteen 
Jouni Kaipaisen (1956–2015) omia kirjoituksia.

30
Kevään levyt  
konserttien  
korvikkeina
”Levy voi toimia konsertin korvikkeena – se on  
harkittu kokonaisuus, joka sisältää tietyt teokset  
tietyssä järjestyksessä.” Anna Pulkkisin levylautasella  
on uusimpia suomalaissäveltäjien levyjä.
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lämme poikkeukselli-
sia aikoja. Liikkumista 
ja kokoontumista on 
rajoitettu. Konsertteja, 
festivaaleja ja tapahtu-
mia on peruttu. Myös 

yhdistyksemme vuosikokous on ollut 
perusteltua siirtää. Säveltäjien yhteisö 
tunnistaa esittävien taiteilijoiden kriisin; 
onhan musiikkimme riippuvainen muu-
sikoista. Solidaarisuus on erityisesti nyt 
poikkeusolosuhteissa tärkeää.

Luovan säveltaiteen näkökulmasta 
taiteellinen ja taloudellinen ahdinko ei 
kuitenkaan pääty yhteiskunnan joskus 
avautuessa. Esimerkiksi tekijänoikeus-
korvausten väheneminen realisoituu 
vasta myöhemmin, ja erilaisten välillis-
ten vaikutusten arviointi on tällä hetkellä 
vaikeaa. 

Hädän hetkellä taiteen ja kulttuurin 
toimijoita on myös tuettu. Tarpeeseen 
ovat tulleet muun muassa opetus- ja 
kulttuuriministeriön 18 miljoonan euron 
ylimääräinen avustus, Koneen säätiön 
kotiresidenssi sekä useiden eri sääti-
öiden yhteistyö Taiken kanssa free-
lancer-taiteilijoiden auttamiseksi. Music 
Finlandin viestinvienti OKM:n suuntaan 
on ollut ansiokasta. 

Yhteiskunta on tarttunut aktiivisesti 
pandemian nujertamiseen. Pakon edes-
sä kykenemme toimimaan yhdessä ja 
olennaiseen keskittyen. Matkalla uuteen 
normaaliin onkin kysyttävä, millaisia 
vaikutuksia vastaava tarmokkuus saisi 

aikaan esimerkiksi ekologisesti kestävän 
kehityksen näkökulmasta.

Edunvalvonnan näkökulmasta 
on työskenneltävä sen eteen, että 
poikkeus olosuhteissa tehdyt alasajot 
ja supistukset eivät muodostuisi osaksi 
tulevaa uutta normaalia. Karanteeniolo-
suhteet myös suorastaan alleviivaavat 
suoratoistopalveluiden ongelmia 
suhteessa säveltäjien toimeentuloon. 
Tekijänoikeustulot eivät kasva samas-
sa suhteessa kuin sisältöjen kulutus 
verkossa. 

Voidaan kuitenkin nähdä myös 
positiivisia muutoksia. Ennen vaikeiksi 
koetut etäneuvonpidot ovat tulleet 
luonteviksi toiminnoiksi. Aikaisemmin 
erityisosaamisen tunnusmerkeiksi sopi-
neet videoteknologiat ovat nyt tavallisia 
säveltäjien, muusikoiden ja kuorojen 
työkaluja. Striimaus ei koskaan päihi-
tä elävää esitystä eikä etäneuvottelu 
samassa tilassa toteutettua tapaamista. 
Silti toivon, että osa pandemia-ajan 
digiloikasta jää pysyväksi. 

Vietämme yhdistyksemme 75-vuotis-
juhlaa matkalla uuteen normaaliin. 
Joutunemme tinkimään juhlahumusta, 
mutta kriisin yli on katsottava rohkeasti. 
Moni juhlavuoden kunniaksi raken-
nettu käytäntö – esimerkiksi matka- ja 
sävellyskonserttiavustukset – säilyvät 
jatkossakin. Peruuntuneita yhteistyö-
tilaisuuksia, seminaareja, koulutuksia 
ja kokouksia toteutetaan myöhemmin. 
Yhdistys on myös kehittänyt väyliä 

saada säveltäjät osaksi orkesterikonsert-
teja, puhumaan musiikista ja säveltäjyy-
destään. Tämäkään työ ei rajaudu vain 
juhlavuoteen, vaan väylät halutaan pitää 
auki. 

Uskon, että rajoitusten joskus pois-
tuessa ihmiset muistavat elävän mu-
siikin ainutlaatuisuuden ja osallistuvat 
entistä innokkaammin uuden musiikin 
konsertteihin. Joka tapauksessa sävel-
täjä on osa elävää taiteen kenttää myös 
uudessa normaalissa. 

ANT TI AUVINEN

Suomen Säveltäjät ry:n hallituksen 
puheenjohtaja

UUTEEN NORMAALIIN

Pääkirjoitus

Teoston sivuilla  
tietoa tukitoimista

T eosto kokoaa ja päivittää verkko-
sivuilleen keskeistä tietoa, miten 
 musiikki- ja kulttuurialaa tue taan 

koronaviruspandemian aikana. Sivulle 
päivitetään tietoa muun muassa avoinna 
olevasta rahoituksesta ja muista luovan 
työn tekijöiden toimeentuloa auttavista 
toimenpiteistä. 

Teosto ja sen jäsenjärjestöt valmiste-
levat kotimaisten säveltäjien, sanoittajien, 
sovittajien ja musiikkikustantajien avus-
tamista loppuvuodesta, kun pandemian 
negatiiviset vaikutukset alkavat näkyä 
tekijänoikeuskorvauksissa. 

 teosto.fi/teosto/artikkelit/korona

UNM
Tampereella 24.–29.8. järjestettävän 

Ung Nordisk Musik -festivaalin  
ohjelma on julkistettu. UNM:n  

yhteydessä kuullaan myös  
Tampere Biennale 2.0:n konsertteja.

 unmfestival.fi

Musiikkialan  
kriisi- ja 
elvytyspaketti

M usiikkialan järjestöt Teosto, 
Gramex, Suomen Muusikkojen 
Liitto, Suomen Musiikintekijät, 

Suomen Musiikkikustantajat, Suomen  
Säveltäjät, IFPI, IndieCo, Musiikin 
edistämis säätiö, LiveFIN sekä Music 
Finland ovat yhdessä luoneet ehdotuksen 
musiikkialan kriisi- ja elvytystoimenpiteiksi. 

Toimenpide-ehdotuksessa huomioi-
daan sekä elävän musiikin välittömät 
tulon menetykset että myöhemmin 
ilmenevät negatiiviset vaikutukset, kuten 
muun muassa tekijänoikeuskorvausten ja 
sävellystilauspalkkioiden romahtaminen. 
Ehdotukset on lähetetty musiikkialaa 
koskevia päätöksiä tekeville ministereille ja 
virkamiehille 23.4.2020.  

Music Finland on myös koonnut 
nettisivuilleen tiivistelmän musiikkialan 
kokonaisuuden tilannekuvasta.

 musicfinland.fi > Kuulumisia  
> Musiikkialan kriisi- ja elvytyspaketti

 musicfinland.fi > Tutkimukset  
> Musiikkialan tilannekuva 2020

Musiikin aika 
-festivaali siirtyy 
vuodella

K oronaviruspandemian 
vuoksi linjattuja kokoon-
tumisrajoituksia on 

jatket tu toistaiseksi 31.7.2020 asti, 
ja tästä syystä kesäfestivaalit on 
peruttu tai siirretty. Myös Musiikin 
aika ja siihen liittyvät Viitasaaren 
kesäakatemian kesäkurssit siirty-
vät vuoteen 2021. 

Musiikin aika on järjestetty yh-
täjaksoisesti vuodesta 1982 saak-
ka, ja tuleva kesä on ensimmäinen, 
jona festivaalia ei voida toteuttaa. 
”Kansainvälisenä festivaalina ja 
kesäakatemiana meillä vierailee 
vuosittain lukuisia kansainvälisiä 
taiteilijoita ja opiskelijoita, joiden 
elämään vaikuttavat seuraavina 
kuukausina eri maiden vallitse-
vat olosuhteet, lainalaisuudet ja 
kansainväliset matkustusrajoituk-
set. Kurssimme ovat saaneet tänä 
vuonna paljon huomiota, mutta 
olosuhteiden johdosta saimme 
vähemmän hakemuksia kuin aiem-
pina vuosina. Tässä epävarmassa 
ja muuttuvassa kansainvälisessä 
tilanteessa ei olisi ollut otollista 
järjestää akatemiaa ja festivaalia.” 
kertoo Musiikin ajan taiteellinen 
johtaja Johan Tallgren.

Musiikin aika neuvottelee 
parhaillaan opettajien kanssa tälle 
vuodelle suunniteltujen kurssien 
siirtämisestä ensi vuodelle. Kurs-
seille hakeneisiin opiskelijoihin 
ollaan erikseen yhteydessä. 

Musiikin aika järjestetään 
Viitasaarella alustavan suunni-
telman mukaan seuraavan kerran 
6.-12.7.2021.
 musiikinaika.org

S uomen Säveltäjät ry:n toimisto 
muuttaa Espoon Keilalampeen 
huhtikuussa 2021 yhdessä 

kahdeksan muun musiikkialan järjes-
tön kanssa. Säveltäjien lisäksi yhteisiin 
toimitiloihin muuttavat Gramex, Teosto, 
GT Musiikkiluvat, Musiikkituottajat IFPI 
Finland, Suomen Musiikintekijät, Suomen 
Musiikkikustantajat, Music Finland sekä 
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvonta-
keskus TTVK. 

Yhteisen katon alle muuttamisessa 
tavoitteena on parantaa järjestöjen välistä 
yhteistyötä, kehittää työympäristöä ja 
tehostaa tilankäyttöä sekä parantaa vuoro-
vaikutusta. Samalla haluttiin luoda entistä 
paremmat toiminnalliset tilat ja puitteet 
työskentelylle. 

Jokaisella järjestöllä on omat työti-
lansa, minkä lisäksi toimitilaratkaisussa 
on järjestöille yhteisiä kohtaamis- ja 
neuvottelutiloja. •

UUDET TOIMITILAT ESPOOSTA
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Palkintoja ja  
kilpailumenestystä

10.8. Jorma Panula 90 v
5.9. Pekka Jalkanen 75 v
13.9.  Riikka Talvitie 50 v
6.10.  Sakari Vainikka 75 v
23.11.  Timo Hietala 60 v

ONNITTELEMME!

Tulkinnanvaraista-
konserttisarjalle 
Madetoja-
kannustinpalkinto

M adetoja-säätiö on myön-
tänyt järjestyksessä toisen 
20-vuotis juhlavuoden palkin-

non Tulkinnanvaraista-konserttisarjalle, 
jota toteuttavat Uteliaat muusikot ry ja 
Juho Laitinen.

Tulkinnanvaraista-sarja on jo kym-
menen vuoden ajan 
rikastuttanut suoma-
laista musiikkielämää 
rohkealla ja innova-
tiivisella konsertti-
suunnittelullaan. 
Sen ytimessä ovat 
erityisesti kokeellinen 
sekä avantgarde- 
perinteeseen luettava 
musiikki improvisaa-
tiota ja äänitaidetta 
unohtamatta.

Madetoja-säätiö 
täytti 20 vuotta vuon-
na 2017. Säätiö päätti 
juhlistaa tätä osoitta-
malla 20 000 euron 
suuruisen määrärahan 
kannustinpalkintoihin, 
jotka jakautuvat 4 
vuodelle. Tästä määrä-
rahasta myönnetään 
vuosina 2018–2021 
kunakin vuonna 5 000 
euron palkinto. Se 
tulee käyttää sävellys-
tilauksen tekemiseen 
Suomen Säveltäjät 
ry:n jäseneltä.

Ensimmäinen 
palkinto myönnettiin 
syksyllä 2018 oululai-
selle Uuden musiikin 
lokakuu -festivaalille. • 

Jukka Viitasaarelle 
15. kansainvälinen 
puhallinmusiikin 
sävellyspalkinto

T amperelainen säveltäjä Jukka 
Viitasaari voitti toisen palkinnon 
yhdysvaltalaisen Hillcrest Wind 

Ensemblen puhallinsävellyskilpailussa 
teoksellaan The Community Band Suite. 
Viitasaari voitti samaisen kilpailun vuonna 
2017 teoksellaan Hero´s Journey. Kyseessä 
on Viitasaaren viidestoista kansainvälinen 
sävellyskilpailutunnustus sitten vuoden 
2001. Kotimaisia palkintoja on kertynyt 
seitsemän. 

Teos oli tarkoitus kantaesittää San Die-
gossa 18.4.2020, mutta koronapandemian 
vuoksi teos esitetään 26.9.2020.

Viitasaarelle Tampereen 
kaupungin stipendi
Tampereen kaupunki myönsi Jukka 
Viitasaarelle ammattitaiteilijan stipen-
din. Vuoden 2020 ammattitaiteilijoiden 
stipendit myönnettiin 13 paikallisella tasolla 
ansioituneelle tamperelaiselle taiteilijalle. • 

Maija Hynninen on 
saanut Nicola De 
Lorenzo -palkinnon

Maija Hynnisen teos Ina Donna 
on saanut Kalifornian Berkeley- 
yliopiston Nicola De Lorenzo 

-palkinnon. Palkinto on suunnattu Ber-
keley-yliopiston opiskelijoille ja sitä on 
jaettu vuodesta 1958 lähtien. Hynninen on 
yksi tämän vuoden viidestä ensipalkinnon 
saaneista.

Yhdistyksemme jäsenistä myös Jimmy 
Lopez on ollut palkittujen listalla. Ensipal-
kinnot hän sai vuosina 2010 ja 2011. •

Pienet otukset  
levyllä ja kirjassa

K itaristi Petri Kumela on jo vuodes-
ta 2007 tilannut nykysäveltäjiltä 
lyhyitä karaktäärikappaleita, jotka 

kuvaavat kissaa pienempien otusten omi-
naisuuksia. Nyt pienet otukset on julkaistu 
sekä erillisellä levyllä Small Creatures että 
osana runoilija Laura Ruohosen ja kuvittaja 
Erika Kallasmaan lastenrunokirjaa Otus 
Opus. Otuksia on kertynyt jo nelisen-
kymmentä, joista valtaosa on kuultavissa 
myös levyllä. 

 petrikumela.com/small-creatures

Nuotiston Kari 
väittelee syksyllä

U seimmille säveltäjille tuttu 
Music Finlandin tietopal-
velupäällikkö Kari Laitinen 

on saanut valmiiksi väitöstutkimuk-
sensa Piipareita, klarinetinpuhaltajia 
ja musikantteja. Sotilassoittajat 
Suomessa Ruotsin ajan lopulla. 

Koronapandemian vuoksi 
alun perin toukokuuhun 

suunniteltu väitös-
tilaisuus on siirtynyt 
näillä näkymin 
syyskuulle 2020.  •

©-DAY

T ekijänoikeusviikkoa vietettiin 20.–
25.4.2020. Viikko huipentui 25.4. 
järjestettyyn tekijänoikeuspäivään. 

©-DAY pyrkii tuomaan näkyville luovan 
työn tekijät ja heidän työnsä arvon.

©-DAY on kaikkien luovan työn ystävien, 
tekijöiden ja oikeuden haltijoiden päivä. 
Sitä koordinoi Tekijänoikeusakatemia ry, 
johon kuuluvat Teosto, Kopiosto, Gramex, 
Kuvasto, Sanasto ja APFI ry opetus- ja 
kulttuuriministeriön tuella. Käytännön 
toteutuksesta vastaavat Kreab ja Helsinki 
14 yhdessä yksityisten ja julkisten kumppa-
nien kanssa. •

Pohjoismainen 
säveltäjäneuvosto 
pohtii yhdessä 
säveltävien naisten 
asemaa ja säveltäjien 
toimeentuloa

P ohjoismainen säveltäjäneuvosto 
NKR piti etäkokouksen 16.3.2020. 
Suomen Säveltäjien edustajana 

neuvostossa on hallituksen puheenjoh-
taja Antti Auvinen. Säveltäjäneuvoston 
mukaan monet pohjoismaiset säveltävät 
naiset eivät saa samoja toimeentulon 
mahdollisuuksia kuin mieskollegansa. 
Neuvosto pohti, millaisia aloitteita sen 
tulisi tehdä asian korjaamiseksi kaikissa 
Pohjoismaissa.

Toisena haasteena säveltäjäneuvos-
to käsitteli sitä, miten luoda säveltäjille 
kestäviä liiketoimintamalleja ja levit-
tää tietoutta erilaisista tavoista, joilla 
säveltäjät voivat ansaita toimeentuloaan. 
Säveltäjäneuvosto painottaa, että kaikilla 
pohjoismaisilla säveltäjillä tulee olla 
sukupuolesta riippumatta tasa-arvoinen 
mahdollisuus kohtuulliseen toimeentu-
loon säveltäjän työssään.

Säveltäjäneuvosto työstää tämän 
vuoden aikana molempia aiheita. •

Kansainvälinen 
Kaija Saariaho 
-urkusävellyskilpailu 

H elsingin Musiikkitalon uusien 
Rieger-konserttisaliurkujen 
käyttöönottoa juhlistetaan 

Kaija Saariahon nimeä kantavalla 
sävellyskilpailulla.

Kilpailun tavoitteena on tuottaa uusia 
kiinnostavia urkuteoksia sekä edistää 
urkureiden, säveltäjien ja orkestereiden 
yhteistyötä. Kilpailussa on kolme sarjaa: 
konsertot sinfoniaorkesterille ja uruille, 
teokset kamariorkesterille ja uruille sekä 
sooloteokset uruille. 

Kilpailu julistettiin avatuksi 26.3.2020 
ja kilpailuteosten jättöpäivä on 29.10.2021. 
Valitut teokset saavat kantaesityksensä 
vuoden 2023 aikana Musiikkitalon kon-
serteissa konserttisalin uusilla uruilla. 

Kilpailun tuomaristossa ovat säveltäjät 
Kaija Saariaho (pj), Maija Hynninen, Olli 
Kortekangas, Francesco Filidei ja Jan 
Lehtola, ylikapellimestarit Nicholas Col-
lon (RSO) ja Susanna Mälkki (HKO) sekä 
urkurit Susanne Kujala ja Olli Porthan.

 urutsoimaan.fi/kilpailu
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5parts-puhallinkvintetti
3 000 €
Teos puhallinkvintetille
Säveltäjä: Niilo Tarnanen

Awake Percussion & Tölöläb 
4 500 €
Laajamittainen kamarimusiikkiteos 
lyömäsoittimille, puhaltimille ja 
elektroniikalle
Säveltäjä: Juhani Nuorvala

Hakosalo, Kalle 
2 500 €
Sooloteos polkupyörälle
Säveltäjä: Jarkko Hartikainen 

Hetan Musiikkipäivät ry 
2 000 €
Teos sellolle ja puisille lyömäsoittimille
Säveltäjä: Ville Raasakka

Hirvanen, Olli & Kärkkäinen, Johanna 
2 000 €
Teos huilulle ja kitaralle
Säveltäjä: Ilkka Hammo

Huygens–Fokker-yhdistys 
1 800 €
Teos automaattisille mikrotonaalisille 
Fokker-uruille
Säveltäjä: Sebastian Dumitrescu

Junnonen, Sami 
4 000 €
Konsertto Séance huilulle,  
orkesterille ja vokaaliyhtyeelle
Säveltäjä: Jennah Vainio

Kraft, Kaisa & Collan, Anni 
2 500 €
Laulusarja Tua Forsströmin runoihin  
sopraanolle ja pianolle
Säveltäjä: Markus Fagerudd

Kumela, Petri 
3 000 €
Duo mikrotonaaliselle kitaralle  
ja bassoklarinetille
Säveltäjä: Paavo Korpijaakko

Lempa, Tuuli & kvartetti 
3 000 €
Kamarimusiikkiteos (vl, vc, cl, pf)
Säveltäjä: Matti Heininen

Madetoja-
säätiön 

avustukset 
sävellystilauksiin

vuonna  
2020

Leevi Madetoja (1887–1947) 
testamenttasi sävellystensä 
tekijänoikeustulot Suomen 
Säveltäjät ry:lle, joka hallinnoi 
vuonna 1997 perustettua 
Madetoja-säätiötä. Säätiön 
varoja käytetään erityisesti 
sävellystilausten tukemiseen. 

Vuoden 2020 avustukset  
jaettiin säätiön hallituksen 
kokouksessa 13.3.2020.  
Jaettu kokonaissumma  
oli 57 500 euroa.

Meidän Festivaali  
c/o Järvenpään Sibelius-seura ry 
3 500 €
Teos Tuusulanjärvelle,  
elektroniikalle ja jousikvartetille
Säveltäjä: Tytti Arola

Musiikkiyhdistys Kumaus ry 
3 000 €
Teos harmonikalle, kontrabassolle  
ja lyömäsoittimille
Säveltäjä: Aino Tenkanen

Myllärinen, Jyrki 
2 500 €
Sooloteos kitaralle 
Säveltäjä: Veli-Matti Puumala

Pohjonen, Joonas
1 700 €
Laulu tenorille ja pianolle
Säveltäjä: Kimmo Kuitunen

Puusaari, Maria
4 500 €
Requiem sooloviululle ja orkesterille
Säveltäjä: Markku Klami

Suomalainen barokkiorkesteri,  
Avanti! & UMO Helsinki 
4 000 €
Yhteisteos Avanti!:lle, UMOlle ja FiBOlle
Säveltäjä: Sampo Kasurinen

Superpluck-yhtye 
3 000 €
Teos cembalolle, konserttikanteleelle  
ja kitaralle
Säveltäjä: Juha T. Koskinen

The Carice Singers & Spira Ensemble 
4 000 €
A choral work Songs of Travel for The Ca-
rice Singers and Spira Ensemble (SATB)
Säveltäjä: Matthew Whittall

Virtuosi di Kuhmo ry 
3 000 €
Oktetto jousille
Säveltäjä: Osmo Tapio Räihälä

Miten päädyit teknis- 
taloudelliselta alalta 
säveltäjäjärjestöön 
töihin? 
Minun kohdallani 

useampi palikka kilahti oikeaan asen-
toon. Tiesin toiminnanjohtaja Hanna 
Kososen entuudestaan, olen ollut aina 
musiikista kiinnostunut ja uskon, että 
voin tuoda omasta taustastani johtuen 
joitain kehitysideoita toimintaan. Olen 
myös aina ollut sitä mieltä, että katso-
minen oman kuplan ulkopuolelle tekee 
hyvää, ja nyt se on omalla kohdallani 
toteutunut.

Miltä työ Säveltäjien toimistossa vaikut-
taa näin muutaman kuukauden jälkeen? 
Vastaanotto on ollut lämmin. Säveltäjät 
ja naapurijärjestöjen työntekijät ovat 
erittäin mukavia. Toimistossa ei ole 
kauheasti tarvinnut pyöritellä peuka-
loita, sillä hyppäsimme Hannan kanssa 
suoraan liikkuvaan junaan.  

Mikä on ollut yllättävintä?
Taidealalla toimiminen on sinänsä 
minulle täysin uutta, ja voi sanoa, että 
pieniä ahaa-elämyksiä tulee koko ajan. 
Huomasin esimerkiksi, että säveltä-
jillä ja entisestä maailmastani tutuilla 
koodareilla on paljonkin yhteistä, 
kuten luovuus ja tietty systemaattisuus. 
Toinen huomio oli, että taidealan ih-
misillä herkkyys on positiivinen ja jopa 
kannustettava piirre, kun taas teknis- 
taloudellisissa ympyröissä se pyritään 
yleensä piilottamaan.

Onko sinulla harrastuksia?
Nykyisin ainoa ohjattu harrastukseni 
on pilates, johon vaihdoin klassisesta 
baletista joitakin vuosia sitten. Sikäli 
kun aikaa jää, möyrin mielelläni puutar-
hassa ja nikkaroin mökillä kaikenlaista. 
Joskus pelaan perheen kanssa tennistä 
tai harjoittelen erilaisten herkkuruokien 
tekemistä. Konsertteihin ja teatteriin 
minut saa myös helposti seuraksi aina 
kun kalenterissa vain on tilaa (eikä 
koronavirus jyllää).

Olen aikoinaan ottanut musiikkiopis-
tossa pianotunteja ja laulanut erilaisissa 
koulujen ja työpaikkojen kuoroissa. 

Nykyisin soitan pianoa silloin tällöin  
lähinnä omaksi ilokseni ja paritalo-
naapurin kauhuksi. Lisäksi laulan 
aika usein autossa itsekseni, mikä on 
hyvä tapa hölmistyttää kanssa-autoili-
jat ainakin liikennevaloissa seistessä. 
Säännölliselle musiikin harrastamiselle 
ei valitettavasti ole viime vuosina ollut 
aikaa, mikä on tosi ikävää – musiikki 
kun on aika hyvä lääke moneen asiaan, 
eikä siitä voi saada yliannostusta.

Millaista musiikkia kuuntelit viimeksi?
Livenä viimeisin kokemus taisi olla 
Pieni Merenneito -musikaali, jota ystävä-
ni ja minä veimme tyttäremme katso-
maan. Levyltä kuuntelin Schubertin 
Ave Mariaa ja yritin laulaa vaihtelevalla 

menestyksellä mukana. Musiikin suh-
teen olen aika kaikkiruokainen – mel-
kein kaikki menee, paitsi humppa…

Nyt korona-aikana kulttuurista naut-
timinen on mennyt aika lailla kirjalli-
suuden puolelle. Minulla oli kevääksi 
useita lippuvarauksia konsertteihin 
ja oopperaan, mutta ymmärrettävistä 
syistä ne tilaisuudet eivät toteutu-
neet. Toivon lämpimästi esiintyjien 
ja järjestäjien puolesta, että esityksiä 
saadaan siirrettyä lopullisen perumisen 
sijaan. Minä kyllä aion jatkossakin istua 
katsomossa, hyvin kiitollisena kaikille 
taidealan ammattilaisillemme.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää Suo-
men Säveltäjät ry:n jäsenille?
On ollut todella mukavaa tutustua 
teihin, olen oppinut paljon uutta. 
Poiketkaa vain mahdollisuuksien 
mukaan käymään toimistolla sitten kun 
poikkeustilanne on ohi, vaikka ei olisi 
asiaakaan. On ilo tavata!

KKOM
POS

TI

Tiina Turpeinen 
aloitti Säveltäjien 

toimistovastaavana  
vuoden 2020 alusta  
samaan aikaan kuin  

ma. toiminnanjohtaja Hanna 
Kosonen. Koko uransa 

musiikkialalla työskennellyt 
Kosonen lienee jäsenistölle 
entuudestaan tuttu, mutta 
Turpeinen tuli toimistoon 

muun alan tehtävistä. Jotta 
hän tulisi myös meille 

tutuksi, kysyimme muutamia 
kysymyksiä.

TERVETULOA,

TIINA!
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S
äveltäjäyhdistyksen 75-juhlavuoden kohokohdaksi on suunni-
teltu konserttia Helsingin Musiikkitalossa 2.10.2020. Hannu 
Linnun johtaman Radion sinfoniaorkesterin konsertin 
ohjelma on toukokuussa 2020 vielä auki. Konserttia seuraa-
vana päivänä 3.10. järjestetään yhdistyksen syyskokous sekä 
juhlaillallinen jäsenistölle ja heidän aveceilleen, mikäli se on 
mahdollista toteuttaa vaarantamatta 
jäsenten terveyttä. 

R adion sinfoniaorkesterin lisäksi myös monet  
kaupunginorkesterit suosivat syys- ja kevät-
kaudellaan suomalaista musiikkia. Suomen 

Säveltäjät ry koordinoi konserttien yhteyteen  
yleisö tapahtumia, joissa säveltäjät kertovat  
konsertissa esitettävistä teoksistaan. Konserttien ja 
yleisö tapahtumien muoto ja toteutuminen riippuvat 
kuitenkin koronaviruspandemian vuoksi asetetuista 
kokoontumisrajoituksista.

O sana juhlavuoden tapahtumia julkaistaan myös sävellyspedagogiikan  
aineistopankki Opus1-sivuston sisältöjä ruotsiksi ja englanniksi 
käännettynä. Vuonna 2018 lanseerattu sivusto, joka sisältää sävellyk-

sen alkuopetukseen tarkoitettuja tehtäviä ja aiheeseen liittyviä artikkeleita, 
on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta heti avaamisestaan lähtien. 
Ruotsiksi ja englanniksi käännetyt sisällöt vastaavat suomalaisten musiikkiopis-
tojen tarpeeseen ja esittelevät samalla suomalaista osaamista kansainvälisesti. 
Englanniksi sisältöjä on kääntänyt Jaakko Mäntyjärvi ja ruotsiksi Christian 
Holmqvist. Koko aineistosta julkaistaan käännösversioina tässä vaiheessa noin 
puolet.

Yhdistys myös jakaa avustuksia ja palkintoja juhlavuoden kunniaksi.

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N 75-VUOTISJUHLAVUODEN KUNNIAKSI  KOMPOSITIO ESITTELEE 

VÄLÄHDYKSIÄ YHDISTYKSEN HISTORIASTA KUVINA. SUOMEN SÄVELTÄJIEN ARKISTOSTA 

VALITUT KUVAT AVAAVAT KAHDEKSAN NÄKÖKULMAA YHDISTYKSEN TOIMINTAAN ERI 

AIKOINA. KUVAT JA TARINAT JULKAISTAAN MYÖS YHDISTYKSEN VERKKOSIVUILLA 

SYKSYN 2020 AIKANA. 

Pohjoismaisen säveltäjäneuvoston kokous Kööpenhaminassa 1952. Toinen vasemmalta Olavi Pesonen ja hänestä seuraavana Sulho Ranta. 
Pöydän päässä puheenjohtajana tanskalainen Knudåge Riisager ja hänestä oikealle ruotsalaiset Ingemar Liljefors ja Dag Wirén, norjalaiset 
Klaus Egge ja Ludvig Irgens-Jensen sekä tanskalainen Vagn Holmboe.

YHDISTYKSEN 
HISTORIAA 

KUVINA
TEKSTI:  KIMMO KORHONEN

Suomen  
Säveltäjät ry  

75 vuotta 

75 VUOTTA SITTEN PERUSTETTU SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY  

VIETTÄÄ MERKKIVUOTTAAN MONELLA TAPAA POIKKEUS OLOISSA. 

KORONAVIRUSTILANNE VOI MUUTTAA SYKSYN  

SUUNNITELMIA, JA MERKKIVUOTTA JUHLITAAN  

SEKÄ SYKSYLLÄ 2020 ETTÄ KEVÄÄLLÄ 2021.

Juhlasyksyn tapahtumien 
toteutumiseen vaikuttavat 
koronaviruspandemian 
kehittyminen ja sen 
mahdollisesti aiheuttama 
kokoontumisrajoitusten 
jatkuminen. 

SUOMEN  
SÄVELTÄJÄT RY  

KOORDINOI KONSERTTIEN 
YHTEYTEEN 

YLEISÖTAPAHTUMIA, 
JOISSA SÄVELTÄJÄT 

KERTOVAT KONSERTISSA 
ESITETTÄVISTÄ 
TEOKSISTAAN. S

uomalaiset säveltäjät ovat 
osallistuneet aktiivisesti poh-
joismaiseen yhteistyöhön aina 
siitä lähtien, kun maa pääsi 
itsenäistyttyään ensimmäisen 

kerran Pohjoismaisille musiikkipäivil-
le Kööpenhaminassa 1919. ”Neliapila 
merkitsee onnea, ja olen erityisen 
onnellinen siitä, että olemme saaneet 
Suomen mukaan”, iloitsi Carl Nielsen 
tapahtuman juhlapuheessa, kun Suomi 
oli liittynyt Tanskan, Ruotsin ja Norjan 
seuraan.

Toisen maailmansodan jälkeen sävel-
täjien pohjoismaiselle yhteistyölle syntyi 
uusi yhteistyöelin, kun Pohjoismainen 
säveltäjäneuvosto NKR perustettiin 
Kööpenhaminassa 1946. Suomalainen 

edustus oli luontevaa valita edellisenä 
vuonna perustetun Suomen Säveltäjät 
ry:n keskuudesta, olivathan muutkin 
säveltäjäneuvoston jäsenet omien 
säveltäjäyhdistystensä edustajia. Näin 
Suomen Säveltäjien toimintaan tuli heti 
mukaan kansainvälinen ulottuvuus.

Pohjoismaisen säveltäjäneuvoston 
tärkeimmäksi tehtäväksi on vakiintunut 
vastuu Pohjoismaisista musiikkipäi-
vistä. Tapahtuma oli järjestetty ensim-
mäisen kerran jo 1888, mutta säveltäjä-
neuvostosta se sai uuden taustavoiman. 
Samalla korostui tapahtuman asema 
säveltäjien omana festivaalina. Uusien 
teosten esitykset ovat Pohjoismaisten 
musiikkipäivien ydintä, mutta myös 
säveltäjien vapaamuotoiset tapaamiset 

ovat olleet tärkeitä. Niin kuin Erkki 
Salmenhaara totesi Suomen Säveltäjien 
50-vuotishistoriassa 1995: ”Juhlien 
sisäistä, sosiaalista aspektia ei ole syytä 
aliarvioida, vaikka se ei näykään julki-
suudessa. Musiikkipäivät ovat useim-
mille säveltäjille ainoa foorumi, jolla on 
tilaisuus tavata pohjoismaisia kollegoja, 
vaihtaa ajatuksia keskenään, haistella 
ilmassa liikkuvia trendejä...”

Vaikka pohjoismaista säveltäjäyhteis-
työtä on joskus moitittu keinotekoisek-
si, se oli sodanjälkeisellä kaudella tär-
keää suomalaisille säveltäjille avatessaan 
yhteyksiä ulkomaille. Yhteistyölle on 
luonut pohjaa se, että pohjoismaisten 
säveltäjien kohtaamat haasteet ovat 
olleet yhteisiä. •
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Syksyllä 1970 Suomen Säveltäjät ry 
täytti 25 vuotta. Merkkipäivän 
viettoon toi omaa lisäarvoaan se, 
että samaan aikaan Helsingissä 

järjestettiin Pohjoismaiset musiikkipäi-
vät, joilla oli alun toista sataa ulkomaista 
vierasta. Paikalla oli myös Kansainvälisen 
Musiikkineuvoston edustajia, joista  
nimekkäin oli viulistitähti Yehudi 
Menuhin. Ulkomaisia vieraita vietiin 
tutustumaan Sibeliuksen Ainolaan, 
ja Järvenpään kaupungin tarjoaman 
lounaan jälkeen oli vastaanotto Joonas 
Kokkosen kotona, edellisenä vuonna 
valmistuneessa Alvar Aallon suunnit-
telemassa Villa Kokkosessa. Kokkonen 
olisi jo hiukan aiemmin halunnut erota 
säveltäjäyhdistyksen puheenjohtajan 
tehtävästä mutta suostui jatkamaan kaut-
taan yhdellä vuodella 25-vuotisjuhlien ja 
Pohjoismaisten musiikkipäivien vuoksi.

Suomen Säveltäjät juhlisti ensim-
mäistä ”historiallista kvartaaliaan” 
Einari Marvian kirjoittamalla histo-
riikilla Suomen Säveltäjien 25 vuotta. 
Juhlapäivänä yhdistys vieraili Armas 
Järnefeltin, Yrjö Kilpisen, Uuno 
Klamin, Leevi Madetojan, Aarre 
Merikannon, Selim Palmgrenin ja Sulho 
Rannan haudoilla. He olivat Klamia ja 
Rantaa lukuun ottamatta yhdistyksen 
kunniajäseniä, ja nyt yhdistys valitsi 
uusiksi kunniajäseniksi Erik Bergmanin, 
muista Pohjoismaista Knudåge 
Riisagerin, Hilding Rosenbergin ja 
Harald Sæverudin sekä Neuvostoliitosta 
Dmitri Šostakovitšin. •

K eväällä 1952 Lallukan 
taiteilijakodissa asuvien 
säveltäjien rouvat saivat 
ajatuksen omasta yhdis-

tyksestä ja järjestivät toukokuussa 
perustamiskokouksen 14 rouvan 
voimin. Puheenjohtajaksi valittiin 
edellisenä vuonna kuolleen Suomen 
Säveltäjien ensimmäisen puheen-
johtajan Selim Palmgrenin leski 
Minna Palmgren (kuvassa eturivis-
sä kolmas vasemmalta) ja vara-
puheenjohtajaksi Taneli Kuusiston 
puoliso Kyllikki Kuusisto (eturivis-
sä viides vasemmalta). Jäseniä olivat 
automaattisesti kaikki säveltäjien 
puolisot ja lesket.

Yhdistys järjesti vuosikokouksen 
toukokuussa ja piti 1950-luvulla 
vuosittain kaksi kahvi- tai teekon-
serttia Lallukan tai Laulu-Miesten 
juhlasalissa. Jatkossa tahti kuitenkin 
hidastui ja jäi yleensä yhteen vuo-
sittaiseen konserttiin. Päämääränä 
ei ollut vain lämminhenkinen 
yhdessä olo musiikin säestyksellä 
vaan myös säveltäjien työn tukemi-
nen. Konserttien tuotoilla, jäsen-
maksuilla ja arpajaisilla kerättiin 
varoja, joista myönnettiin apura-
hoja enimmäkseen terveydellisistä 
syistä ahdinkoon joutuneille sävel-
täjille. Apurahat olivat aluksi melko 
vaatimattomia mutta kasvoivat 
vähitellen, ja esimerkiksi vuonna 
1968 yhdistys pystyi antamaan jo 
1 000 mk:n (nykyrahana noin 1 600 
euroa) avustuksen. Ensimmäisen 
stipendin yhdistys myönsi vuonna 
1970 Helvi Leiviskälle, suuruu-
deltaan 2 000 mk (nykyrahana noin 
3 000 euroa).

Šostakovitš antaisi teeman, josta 
joku suomalainen säveltäjä imp-
rovisoisi. Vieras teki työtä käsket-
tyä, ja taitavaksi improvisoijaksi 
tiedetty Englund komennettiin 
pianon ääreen. Esityksen jälkeen 
Šostakovitš hämmästeli suoritusta 
ja valitti, että tällainen taito oli 
nykyisin kadonnut. Siihen Erik 
Bergman tokaisi: ”Kaikkihan 
me sen osaamme, laitettiin tuo 
Einar pianon ääreen, kun istui 
lähimpänä.”

Maineikkaimman vieraansa 
Suomen Säveltäjät sai syyskuussa 
1961, kun Igor Stravinsky vierai-
li Suomessa ja johti Helsingissä 
Radion sinfoniaorkesterin kon-
sertissa Orfeus-sarjansa. Suomen 
Säveltäjien illallisilla yhdistyksen 
puheenjohtaja Olavi Pesonen 
muistutti puheessaan Stravinskyä 
siitä, kuinka tämä oli käynyt hää-
matkallaan 1906 Suomen suuri-
ruhtinaskunnassa Imatran tuolloin 
vielä tuolloin vapaana kuohuneella 
koskella, ja toivoi, ettei seuraavaan 
vierailuun kuluisi yhtä pitkää aikaa. 
Valitettavasti vuoden 1961 vierailu 
jäi kuitenkin Stravinskyn viimeisek-
si Suomessa. •        

Suomen Säveltäjät ry:n ar-
kisen aherruksen keskeltä 
ovat nousseet erityisinä ta-
pahtumina esiin ulkomai-

sille säveltäjävieraille järjestetyt 
lounaat ja illanvietot. Yksi näistä 
vieraista oli 1900-luvun keskeisiin 
amerikkalaissäveltäjiin kuulu-
nut Aaron Copland, joka kävi 
Suomessa syyskuussa 1955. Omaa 
lämpöään tilaisuuteen toi se, että 
paikalla olleista suomalaissävel-
täjistä Einar Englund oli ollut 
hänen oppilaanaan Yhdysvalloissa 
Tanglewoodissa 1949. Copland oli 
ollut tyytyväinen Englundin edis-
tymiseen ja todennut: ”Te olette 
jo täysinoppinut säveltäjä, joka on 
löytänyt oman tyylinsä.”

Muitakin mestareita kävi 
1950-luvulla Suomen Säveltäjien 
vieraana. Vain pari viikkoa 
Coplandin jälkeen yhdistys 
isännöi Paul Hindemithiä, joka 
oli Suomessa vastaanottamassa 
Wihurin kansainvälisen Sibelius-
palkinnon. Vuonna 1958 Wihurin 
Sibelius-palkinnon sai Dmitri 
Šostakovitš, joka niin ikään oli 
säveltäjäyhdistyksen vieraana. 
Tunnelma lounaalla oli aluksi 
jäykänpuoleinen, mutta tilanne 
muuttui, kun joku ehdotti, että 

Amerikkalaissäveltäjä Aaron Copland Suomen Säveltäjät ry:n vieraana 1955.  
Vasemmalta istumassa: Einar Englund, Taneli Kuusisto, Kalervo Tuukkanen,  
Aaron Copland, Nils-Eric Fougstedt, Aarre Merikanto, Yhdysvaltain suurlähettiläs ja Olavi 
Pesonen, seisomassa (vas.) Ahti Sonninen ja Martti Turunen.

Pukueleganssia 1950-luvulta. 
Säveltäjien Rouvien jäseniä 
viisivuotiskuvassa 1957.

Suomen Säveltäjien 25-vuotisjuhlintaa  
syksyllä 1970: puheenjohtaja Joonas Kokkonen 

yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan Selim 
Palmgrenin haudalla, virallisen vastaanoton 

tunnelmia, Erik Bergman ja lasillinen kuplivaa sekä 
Pehr Henrik Nordgren parkettien partaveitsenä.

Minna Palmgren luopui puheen-
johtajan tehtävästä 1970, ja uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Kyllikki 
Kuusisto. Yhdistys lopetti kuitenkin 
myöhemmin toimintansa, ennen muuta 
siksi, että nuorempien säveltäjien puo-
lisot ja avovaimot eivät enää kokeneet 
perinteisiin sukupuolirooleihin sidottua 
yhdistystä ajanmukaiseksi. •

KOMPOSITIO 1/2020  •  13
12  •  KOMPOSITIO 1/2020



pysyneet jäseninä myös lähdettyään 
jälleen ulkomaille. Monet ovat puo-
lestaan löytäneet uuden kotimaan 
Suomesta, ja on mukana on myös Kaija 
Saariahon tapaisia Suomessa syntyneitä 
mutta ulkomaille asettuneita säveltä-
jiä. Jäsenyyden kansallisesti joustava 
lähtökohta tuntuu erityisen luontevalta 
juuri musiikissa, jossa on perinteisesti 
liikuttu yli maantieteellisten rajojen, 
mutta samalla se ilmentää laajemminkin 
modernia länsimaista käsitystä kansain-
välisyydestä. Se on monin tavoin ollut 
merkittävä rikastava elementti suoma-
laiselle musiikille. •

P ohjoismaisen säveltäjäneuvos-
ton kokoukset ovat yleensä 
työntäyteisiä ja tiiviitä ta-
pahtumia, mutta mukaan on 

tavallisesti pyritty saamaan jokin va-
paampi ja rennompi ohjelmanumero.

Vuoden 2009 kokouksessa Islannissa 
kokousedustajat pääsivät tutustumaan 
maan luontoon, joidenkin mielestä ken-
ties liiankin läheisesti. Linja-autolla teh-
tiin kiertomatka, jonka aikana käytiin 
tulivuori Heklan juurella. Joenuoman 
pohja oli runsaiden sateiden vuok-

Suuret juhlavuodet nousevat 
tärkeinä merkkipaaluina esiin 
Suomen Säveltäjien toiminnas-
ta. Erityisen komeasti vietettiin 

yhdistyksen 50-vuotispäiviä lokakuussa 
1995. Jo hiukan ennen varsinaista juhla-
viikkoa julkaistiin Erkki Salmenhaaran 
historiikki Säveltäjänä Suomessa, 
joka avaa monipuolisesti yhdistyksen 
toimintaa. Itse juhlaviikolla ohjelmassa 
olivat levy-yhtiö Ondinen ja Suomen 
Säveltäjien yhteistyönä tehdyn laajan 
levykokonaisuuden julkaisu, viikon 
kestänyt juhlakonserttien sarja sekä 
huipentumana viralliset juhlallisuudet 
vastaanottoineen ja illallisineen.

Suomen Säveltäjien toiminta on 
saattanut yhteen eri ikäisiä säveltäjiä ja 
muodostanut luontevan foorumin eri-
laisten tietojen, käytäntöjen ja traditioi-
den siirtämiseen sukupolvilta toisille. 
Juhlaillallisten valokuvassa ravintola 
Kalastajatorpalla on neljä eri vuosikym-
menellä syntynyttä säveltäjää, ikäjärjes-
tyksessä 1916 syntynyt Einar Englund, 
1928 syntynyt Einojuhani Rautavaara, 
1930 syntynyt Usko Meriläinen ja 
1948 syntynyt Mikko Heiniö. Heistä 
Meriläinen oli yhdistyksen puheen-
johtajana 1981–1992 ja Heiniö hänen 
jälkeensä peräti 18 vuotta 1992–2010. 
Tällä rupeamalla Heiniö on Suomen 
Säveltäjien pitkäaikaisin puheenjohta-
ja, joka luotsasi yhdistystä esimerkiksi 
niin sanottujen ”genre-sotien” aika-
na, jolloin käytiin eri musiikinlajien 
välistä kädenvääntöä esityskorvausten 
perusteista.

Meriläinen tuki Heiniön valintaa 
uudeksi puheenjohtajaksi, ja Heiniö on 

muistellut, kuinka Meriläinen aina hä-
nen kesämökillään käydessään totesi 
nuoremmalle kollegalleen: ”Sinun 
pitää kohta ottaa tämä puheenjoh-
tajan homma.” Heiniö on kertonut 
pitäneensä tärkeänä, että Suomen 
Säveltäjien johtokunnassa olisi eri 
sukupolvien edustajia samassa suh-
teessa kuin jäsenkunnassa. Erotessaan 
puheenjohtajan tehtävästä 2010 hän 
muisteli yhdistyksen vuosikokouksen 
puheessa: ”Varttuneilla johtokunnan 
jäsenillä on muun muassa historial-
lista perspektiiviä, joka varoittaa 
keksimästä pyörää uudelleen, ynnä 
taiteellista toleranssia, jota tarvitaan 
esimerkiksi uusia jäseniä valittaessa. 
Minun nuoruuteni johtokunnassa se 
rooli oli Einar Englundilla ja johto-
kunnan viimeisellä todellisella herras-
miehellä Pentti Raitiolla.” •

K aksi Suomen Säveltäjät 
ry:n hallitusta, joita erot-
taa toisistaan lähes puoli 
vuosisataa. Jotain on ta-

pahtunut vuosien 1970 ja 2016 välis-
sä. Rennomman pukukoodin lisäksi 
paistaa silmään se, että yhdistyksen 
hallitukseen on tullut naispuolisia 
säveltäjiä.

Naispuolisten säveltäjien liittymi-
nen Suomen Säveltäjiin on yhdistyk-
sen 75-vuotisessa historiassa suh-
teellisen myöhäinen ilmiö. Yhdistys 
tosin sai ensimmäisen naispuolisen 
jäsenensä jo heti perustamisvuonna 
1945, jolloin Helvi Leiviskä liittyi 
mukaan. Vaikka hänellä oli omat 
tukijansa, hän joutui kohtaamaan 
vahvasti sukupuolittuneen maailman, 
jossa hänen naiseutensa oli usein 
arvioiden lähtökohtana. Kun hänen 
pianokonserttonsa esitettiin hänen 
sävellyskonsertissaan Helsingissä 
1935, arvostelija yllättyi siitä, että 
”feminiinisestä hentomielisyydes-
tä tai jostakin naissäveltäjään niin 
helposti yhdistettävästä miniatyy-
rimäisyydestä ei ollut jälkeäkään. 
Päinvastoin: teos oli ihan miehen 
puhetta alusta loppuun.”

Leiviskän jälkeen kesti aina 
vuoteen 1980 ennen kuin Suomen 
Säveltäjät ry sai seuraavat naispuo-
liset jäsenet Anneli Arhon ja Kaija 
Saariahon liittyessä mukaan. Heidän 
jälkeensä seuraavat naiset yhdistyk-
sessä olivat Ann-Elise Hannikainen 
(1986) ja Jovanka Trbojević (1994).

2000-luvun puolella tilanne on 
alkanut muuttua hiukan ripeämpään 
tahtiin, ja maaliskuussa 2020 Suomen 
Säveltäjien 221 jäsenestä naisia on 
26, miehiä 195. Ero sukupuolten vä-
lillä on määrällisesti yhä merkittävä, 
mutta nuoremmassa säveltäjäpolves-
sa naispuolisten säveltäjien suhteelli-
nen osuus on kasvamassa, ja vuoden 
1975 jälkeen syntyneistä suomalais-
säveltäjistä noin neljäsosa on naisia. 
Tilannetta on edistänyt se, että Kaija 
Saariahosta lähtien naispuolisia te-
kijöitä on noussut yhä lukuisammin 
säveltäjiemme eturiviin. •

Suomen Säveltäjien hallitukset 
vuosina 1970 ja 2016.

Vuoden 1970 johtokunta (hallitus), 
vasemmalta Erik Bergman, Einari 
Marvia, Aulis Sallinen, Joonas 
Kokkonen (puheenjohtaja), Einojuhani 
Rautavaara, sihteeri Mirja Aro ja 
Erkki Salmenhaara. Reijo Jyrkiäinen 
puuttuu kuvasta. 

Hallitus 2016–2017, vasemmalta 
Riikka Talvitie, Markus Fagerudd, 
Olli Virtaperko, Antti Auvinen 
(puheenjohtaja), Veli Kujala,  
Ilari Laakso ja Minna Leinonen.

Suomen Säveltäjien 50-vuotisjuhlavieraita 
arvokkaissa tunnelmissa 1995, vasemmalta 
Mikko Heiniö, Einojuhani Rautavaara,  
Usko Meriläinen ja Einar Englund.

”Yli vaan, ei tässä ole kovin syvää.” Pohjoismaisen  
säveltäjäneuvoston kokousedustajia Islannissa 2009.

si pehmentynyt, ja kesken uoman 
ylityksen auto jämähti paikoilleen. 
Ei auttanut kuin kahlata ulos autosta 
kuivalle maalle, jotta auton painoa 
saatiin kevennetyksi. Aivan surkeaksi 
tilanne ei kuitenkaan päässyt. Markus 
Fagerudd (kuvassa keskellä aurin-
kolasit päässä) on muistellut, että 
nestemäinen tarjoilu sentään pelasi, 
joten ”penkalla seisominen oli yhtä 
juhlaa”. Lähistöllä olleen toisen auton 
avulla tilanne selvisi, ja matka pääsi 
jatkumaan. •

Suomen Säveltäjien suuressa 
ryhmäkuvassa vuoden 2015 juhlissa 
Katajanokan ravintola Sipulissa on 
86 säveltäjää, hiukan vajaa puolet 
yhdistyksen tuolloisesta 205 jäse-
nestä. Juhlapuheessaan Auvinen 
tutkaili jäsenkunnan koostumusta. 
Pääkaupunkiseudulla heistä asuu 
ylivoimainen enemmistö, 132 sävel-
täjää, ja merkittäviä keskittymiä on 
myös Pirkanmaalla (15 säveltäjää) ja 
Varsinais-Suomessa (14 säveltäjää). 
Jäsenkunnasta noin 15 % on maahan-
muuttajia, joista monet ovat liittyneet 
jäseneksi opiskellessaan Suomessa ja 

Suomen Säveltäjät on kasvanut 
75 toimintavuotensa aikana 28 
perustajajäsenen pioneerijoukosta 
221 jäsenen moni-ilmeiseksi ja 

jo määrällään kunnioitusta herättäväksi 
taiteilijayhdistykseksi. Niin kuin yhdistyk-
sen puheenjohtaja Antti Auvinen totesi 
70-vuotisjuhlien juhlapuheessaan, ”säveltä-
jät kokevat yhdistyksen ja sen jäsenyyden 
tärkeäksi. Tämä näkyy siinä, että jokseen-
kin kaikki maassamme ammattimaisesti 
säveltäjän ammattia harjoittavat ovat 
Suomen Säveltäjät ry:n jäseniä. Yhdistys, 
joka näin kattavasti edustaa vakavan taide-
musiikin säveltäjiä, on ylpeyden aihe.”
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K evään 2020 aikana 
musiikkialan uutiset  
ja some ovat olleet 
täynnä lukemattomia  
akuutteja tragedioita: 

Livealalta on peruuntunut 
perinteikkäitä tapahtumia; 

freelance-muusikoilta on kadonnut 
vähintään puolen vuoden 

keikkatulot; orkestereita, festivaaleja, 
keikkapaikkoja ja tapahtumajärjestäjiä 

uhkaa mennä nurin; musiikkiopisto-
opettajien työmäärä on 

kolminkertaistunut. 

Koronaviruspandemian vaikutukset 
koskevat suoraan myös opettajina 
tai muusikoina toimivia säveltäjiä. 

Useimpiin vaikutus iskee 
peruuntuneina tai tulevaisuuteen 

siirtyneinä esityksinä – ja puuttuvina 
Teosto-korvauksina.  

Kompositio julkaisee kolme kirjoitusta 
poikkeusoloista keväällä 2020.

sertit sekä Jan Lehtolan urkuresitaali. 
Kamarimusiikkikonserttien ohjelmia 
jouduttiin tosin muuttamaan, jotta 
kokoonpanot pysyisivät rajoitusten 
puitteissa. Lehtolan konsertin ohjelma 
toteutui alkuperäisen mukaisena.

”Onneksi saimme Ylen lähetysau-
tot aikaisemmin Tampereelle, eikä 
Uudenmaan eristäminen siksi vaikutta-
nut nauhoituksiin”, Kuivalainen kertoo. 
Yhteistyössä Ylen kanssa muokattiin jo 
sovittuja radiolähetysten aikoja festivaa-
lille sopivammiksi, ja arkistosta etsittiin 
radiofonisia sävellyksiä muuta ohjelmaa 
täydentämään. ”Hyvä puoli tässä oli se, 
että saimme esiin radiofonisia teoksia, 
joita nykyisin niin harvoin missään enää 
kuulee”, hän toteaa. 

Minnakaisa Kuivalainen on selvästi 
toiminnan henkilö, joka saa asioita 

”HYVÄ PUOLI TÄSSÄ OLI 
SE, ETTÄ SAIMME ESIIN 

RADIOFONISIA TEOKSIA, 
JOITA NYKYISIN NIIN 

HARVOIN MISSÄÄN ENÄÄ 
KUULEE.”  

– MINNAKAISA KUIVALAINEN
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TAMPERE 
BIENNALE 2.0

Kevään 2020 kuluessa 
festivaali toisensa 
jälkeen joutui 

ilmoittamaan peruuntumisista, 
siirtymisistä ja muista muutoksista 
koronaviruspandemian vuoksi. 
Suomen Säveltäjien jäseniä 
festivaalikentän ahdinko kosketti 
jo varhain, sillä säveltäjien oma 
festivaali Tampere Biennale 
oli ensimmäisiä koronan 
uhreja. Nopealla reagoinnilla ja 
ratkaisukeskeisellä asenteella 
vältettiin kuitenkin festivaalin 
peruuntuminen kokonaan.

aikaiseksi eikä jää murehtimaan. Yksi 
peruuntuminen häntä selvästi kuitenkin 
harmittaa. ”Tampere Filharmonian iso 
tilausteos, Sanna Ahvenjärven ja Tapio 
Lappalaisen Water varmasti esitetään 
jossain vaiheessa, mutta samanlaista 
konserttikokonaisuutta tuskin kui-
tenkaan saamme järjestettyä. Se on 
harmillista.” 

Kantaesitysten ja muiden tärkeiden 
esitysten peruuntuminen tai siirtämi-
nen aiheuttaa varmasti monenlaisia 
pettymyksen, stressin, surun ja suut-
tumuksenkin tunteita, mutta ainakin 
poikkeustilanne nosti esiin Tampere 
Biennalen organisaation ja muiden 
säveltäjien yhteistyökumppaneiden 
eteenpäin katsovan asenteen ja omis-
tautumisen uuden musiikin esiin 
tuomiseksi. 

”Lyhyellä aikataululla saimme 
aikaiseksi Tampere Biennale 2.0-radio-
festivaalin. Olen siitä onnellinen ja tosi 
kiitollinen kaikille osapuolille”, toteaa 
Jennah Vainio.

HANNA ISOLAMMI

T ampere Biennale on aina 
ollut Suomen Säveltäjät 
ry:lle tärkeä. Useiden 
kantaesitysten ja muiden 
esitysten lisäksi festivaalin 

yhteydessä on järjestetty yhdistyksen 
tapahtumia, esimerkiksi kevätkokous 
ja -seminaari. Festivaali on myös 
toiminut yksinäisen työn tekijöiden 
kokoontumis ajoina – tapahtuma on  
tarjonnut yhdessäoloa, ajatusten vaih-
toa ja ammatillista verkostoitumista. 

Kevään 2020 Biennale oli vähällä ka-
riutua kokonaan koronaviruksen takia. 
Festivaalin taiteellinen johtaja Jennah 
Vainio kertoo jännittäneensä tilanteen 
kehittymistä. ”Ensin alle 500 hengen 
kokoontumiset olivat sallittuja, ja lopul-
ta enää 10 hengen. Huoli on kova kaik-
kien taiteilijoidemme toimeentulosta”, 
hän kertoo. Festivaalin organisaatiossa 
odotettiin, että 500 hengen rajoitusta 
seuraisi Norjan tapaan rajoituksia yli 
100 henkilön kokoontumiselle, mutta 

Suomessa päätettiinkin nopeasti yli 
kymmenen henkilön kokoontumisen 
rajoittamiseen julkisissa tiloissa. 

Biennalen organisaatio oli kuiten-
kin ketterä, ja livetapahtuma muuttui 
nopealla aikataululla Tampere Biennale 
2.0 -radiofestivaaliksi. Myöhemmin 
julkistettiin tieto, että osa ohjelmistos-
ta esitettäisiin elokuussa Ung Nordisk 
Musik -festivaalin yhteydessä. 2.0-ni-
men keksi Tampereen musiikkijuh-
lien ja Biennalen toiminnanjohtaja 
Minnakaisa Kuivalainen.

”Toiminnanjohtajamme oli se 
energia ja luonnonvoima, joka yhdessä 
toimistohenkilökunnan ja muusikoiden 
kanssa oli valmis saattamaan festivaalin 
ohjelmistoa ulos tavalla tai toisella”, 
Vainio sanoo. ”Pelastimme, mitä pelas-
tettavissa oli.”

Kuivalainen kertoo, että kymme-
nen hengen kokoontumisrajoituksen 
puitteissa mietittiin toteutettavissa 
olevat konsertit. Lopulta radiofesti-
vaalilla ja sen jälkeen Yle Areenassa oli 
kuultavissa Tampere Filharmonian ja 
TampereRawn kamarimusiikkikon-
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S ävellysopetukseni on 
nyt poikkeusoloissakin 
noudattanut normaalia 
viikko-ohjelmaa, paitsi 
että pääsiäislomaa ei 

pidetty. Minulla ei tänä vuonna ole 
ryhmäopetusta, mutta uskoisin, että 
myös luennot ja seminaarit onnistui-
sivat ihan hyvin, kunhan vähän opet-
telisi ohjelmien käyttöä ja valmistelisi 
tekniikan kuntoon.

Sävellystuntien tavallinen kulku 
on se, että opettaja tutkii oppilaan 
tuomia nuotteja, kaavioita ja analyy-
seja, ja pianolla soitetaan joitakin pät-
kiä, kuunnellaan MIDI-äänitteitä ja 
keskustellaan. Tämä sujuu mainiosti 
etänä. Käytössäni ovat olleet Skype, 
Facetime ja Zoom. Oppilas lähettää 
työnsä etukäteen sähköpostilla PDF- 
ja MP3 -tiedostoina, ja kummallakin 
on PDF-dokumentti avattuna edes-
sään ruudulla, ja sitten siitä jutellaan. 
Tämä on hyvin lähellä tavallisen 

sävellystunnin kulkua. Tosin se vaihe 
ei ole videopuhelussa luonteva, jossa 
opettaja lukee otsa kurtussa oppilaan 
partituuria, mutisee välillä merkityk-
sellisen oloisesti ”hmmm…” ja antaa 
opiskelijalle vaikutelman, että hän 
kuulee kaiken suvereenisti päässään. 
Etätuntien rytmi on näet tiivis.

Etätuntia pitäessäni minulla on 
edessäni pöydällä koskettimisto, 
jolla voin näppärästi soittaa esimer-
kiksi jonkun sävelkulun tai soinnun. 
Voin toki myös siirtyä pystypianoni 
ääreen, jolloin oppilaille paljastuu, 
miten kehnossa vireessä viritys-
järjestelmäspesialistin oma piano 
on (tiedättehän sanonnan suutarin 
lapsen kengistä); en ole tohtinut nyt 
eristysolosuhteissa kutsua pianon-
virittäjää kotiini.

Näyttökuvan jakaminen olisi 
käytännöllistä esimerkiksi tarkastel-
taessa tietokoneohjelmien toimin-
taa ja käyttöä. Oppilaiden kanssa 

en ole tätä vielä kokeillut, 
mutta hiljattain opettelimme 
kollegan kanssa Dorico-
nuotinnosohjelman käyttöä 
videopuhelun välityksellä, ja 
ruutunäkymän jakaminen teki 
tästä hyvin havainnollista. 

Taideyliopiston henkilö-
kunnalta saa kyllä tiedotusta ja 
teknistä tukea, mutta erityisen 
hyvää apua on ollut ”Musiikin 
etäopetus” -facebook-ryhmän 
keskusteluista. Sävellystunteja 
varten ei tarvita niin korkea-
laatuisia ja hyvin varustettuja 

lähetysyksiköitä, jollaisia jotkut 
muusikot ovat rakentaneet kotei-
hinsa soittotunteja varten, mutta 
musiikin etäopettajien kokemuksista 
ja opastuksesta on ollut hyötyä muun 
muassa kokousohjelmien asetusten 
säätämisessä. Jotta oppilaat kuulisivat 
soittamani katkelmat selkeästi, tilasin 
verkkokaupasta hyvälaatuisen USB-
pöytämikrofonin, ja oppilaat ovat 
kehuneet äänenlaatua. 

Kollegojen kanssa olemme yhtä 
mieltä siitä, että näissä poikkeus-
oloissa kenenkään ei tarvitse ottaa 
paineita siitä, jos opinnot eivät suju 

KOLLEGOJEN KANSSA 
OLEMME YHTÄ MIELTÄ 

SIITÄ, ETTÄ NÄISSÄ 
POIKKEUSOLOISSA 

KENENKÄÄN EI TARVITSE 
OTTAA PAINEITA SIITÄ, 

JOS OPINNOT EIVÄT SUJU 
AIOTUSSA AIKATAULUSSA 

TAI SÄVELTÄMINEN TAI 
TEHTÄVIEN TEKEMINEN 

TAKKUILEE.

SÄVELLYSOPETUS 
KORONAN  
AIKAAN

Sävellysopetuksen jär-
jestäminen etäopetuk-
sena ei Sibelius- 

Akatemian sävellyksen lehtori 
Juhani Nuorvalan mukaan ole 
läheskään niin hankalaa kuin  
soiton- ja laulunopetuksen, yhteis-
musisoinnista puhumattakaan. 
Tässä hän kertoo huomioistaan ja 
ajatuksistaan opetukseen liittyen 
koronakeväänä 2020.
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aiotussa aikataulussa tai säveltäminen 
tai tehtävien tekeminen takkuilee. 
Tämä on koulumme rehtorinkin viesti 
opiskelijoille. Minun sävellysoppilaani 
ovat kuitenkin saaneet paljon aikaan, 
jopa enemmän ja tasaisemmin edeten 
kuin normaalisti. Sibelius-Akatemian 
sävellystutkinto on raskas paketti erit-
täin työläine, kenties ylimitoitettuine 
pakollisine teoria-aineineen ja täysine 
lukujärjestyksineen. Olisiko niin, että 
oppilaat ovat nyt saaneet raivattua 
itselleen enemmän aikaa päätyöl-
leen, säveltämiselle? Ja viikoittainen 
videopuhelu etukäteen lähetettyine, 
huolellisesti laadittuine materiaalei-
neen lienee tunnollisuuteen kannustava 
opiskelumuoto.

Yksi etäoppilaistani on vaihto-opis-
kelija, joka on palannut kotimaahansa, 
ja olen antanut myös yhden yksityisen 
oppitunnin sitä pyytäneelle nuorelle sä-
veltäjälle. En voi olla ajattelematta, että 
niin satunnaiset kuin säännöllisetkin 
yksityistunnit kiinnostavien kansain-
välisten säveltäjien kanssa onnistuvat 
hienosti verkon välityksellä. Ehkä tätä 
onkin harrastettu jo kauan; en vain 
ole törmännyt siihen. Ehkä kuuluisilta 
säveltäjiltä kysytään tuon tuostakin, an-
taisivatko he etänä tunteja. Epäilemättä 
monilta erinomaisilta säveltäjiltä voisi 
saada tällä tavalla yksityistunteja aivan 
kuten itse 80-luvulla sain yhden kevään 
ajan Pariisissa oppia Tristan Muraililta, 
joka tuolloin ei vielä opettanut oppi - 
laitoksissa. 

MUTTA: vaikka sävellystunnit 
sujuvatkin ja kotiarestissa on aikaa 
hiljentyä ja keskittyä sävellystyöhön, 
eihän sävellyksen opiskelu oikeasti tätä 
ole! Kokeneemman kollegan palau-
te partituureista tällaisella nykyajan 
kirjekurssilla on varmaan arvokasta, 
mutta entä opiskelijoiden kohtaamiset 
käytävillä, luokkasaleissa, kuppilas-
sa? Muusikkojen kanssa työskentely? 
Soittaminen ja laulaminen yhdessä? 
Konsertit, musiikkielämä, kulttuurielä-
mä, huvitukset – elämä?  Sitä kaikkea 
odotellessa toivotan kärsivällisyyttä ja 
hyviä vointeja.

JUHANI NUORVALA
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S anotaan, että perhosen 
siivenisku voi muuttaa 
maailmaa. Tänä keväänä 
maailman muutti vielä 
pienempi asia, virus, 

jonka aiheuttama, yhä hankalam-
maksi vastustajaksi todettu tauti on 
pysäyttänyt kiireisen elämämme.

Pandemian edetessä ääneen ovat 
päässeet yhä enemmän eri tieteen-
alojen asiantuntijat, jotka ovat jo 
pitkään varoittaneet tehomaa-
talouden, liiallisen globalisaation ja 
loputtoman talouskasvun tavoittelun 
vaaroista. Muun muassa ympäristön 
riistokäyttö ja diversiteetin kaven-
tuminen ovat altistaneet meidät yhä 
vaarallisemmille sairauksille. Opti-
mistina haluan ajatella, että tämä nyt 
käynnissä oleva raskas opetus saa 
meidät muuttamaan suunnan kohti 
rauhallisempaa ja inhimillisempää 
maailmaa, jossa monimuotoisuus on 
tavoite aivan kuin taiteessakin.

Tätä kirjoittaessani kuulen yhä 
enemmän viestejä siitä, että tuleva 
syksy ja ehkä kevätkin ovat vielä 
rajoitusten aikaa. Rintaa painaa epä-
tietoisuus siitä, koska voi taas kuulla 
soivan äänen isossa salissa yhdes-
sä muiden kanssa. Ahdistusta luo 

monille myös elannon epävarmuus. 
Lama tulee koskettamaan meitä 
kaikkia, ja sen keskellä taiteilijat ja 
kulttuuri ovat entistä tärkeämmässä 
asemassa.

Taide on aiemminkin ollut meille 
tärkeä nosturi ulos kriisistä. Pohja 
pienen maamme musiikilliselle 
menestystarinalle luotiin parissa 
vuosikymmenessä pian sotien 
jälkeen, kun ihmisten kulttuurinnälkä 
oli suuri ja maahamme perustettiin 
useita orkestereita, musiikkiop-
pilaitoksia ja musiikkileirejä. Nyt 
meillä on jo rakenteet, ja koronan 
yli kantavana tehtävänä on pitää ne 
olemassa ja nostaa taide kukoistuk-
seensa uudestaan. Säveltäjien osana 
on usko omaan tekemiseen esteiden 
keskelläkin, ja monet teistä ovatkin 
ilokseni ilmaisseet, kuinka luova työ 
jatkuu kuten ennenkin – joillakin 
rajoitusten poistettua ylimääräisiä 
sosiaalisia velvoitteita jopa aiempaa 
helpommin.

Turvatkaamme mielekäs koronan 
jälkeinen elämä monilla äänillämme, 
taiteeseen uskoen ja omia perho-
siamme vaalien.

HANNA KOSONEN

PERHOSTAKIN 
PIENEMPI 

PYSÄYTTÄJÄ
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O
rkesterille kirjoittaminen on laji, jossa kehit-
tyy lopulta vain kokeilemalla ja itse tekemällä. 
Sävellysopintoihin kyllä kuuluu orkesterityöpajo-
ja, joissa ideoitaan voi kuulla soivassa muodossa. 
Tarjolla on sävellyskursseja, pajoja ja kilpailuja, mutta 
vastavalmistuneelle säveltäjälle on iso hyppy päästä 
kiinni orkesteritilaukseen. Vastassa ovat mahdolli-
suuksien niukkuus ja kokemuksen puute. 

”Nuoret säveltäjät tarvitsevat tilaisuuksia. Täytyy 
saada teoksia valmiiksi, teoksia esitetyiksi, jotta 
pääsee ammattilaistasolle”, kommentoi Matthew 
Whittall, joka opettaa Sibelius-Akatemiassa sävellys-
tä ja soitinnusta. ”Orkesterien työpajat ovat arvokkai-
ta, mutta niissä voi olla kiusaus vain kokeilla asioita. 
Kun tekee tilausteosta, ei voi sekoilla, vaan musiikin 
täytyy toimia.”

Whittall oli yksi niistä viidestä suomalais - 
säveltäjästä, jotka innos tuivat välittömästi, kun heitä 
pyydettiin mukaan Sinfonia Lahden Taimitarha-
hankkeeseen. Kyseessä on orkesterin jokavuotisen 
Sibelius-festivaalin alla järjestettävä uudentyyppinen 
mentorointihanke, joka vastaa juuri ylläkuvattuun 
tarpeeseen: avoimella haulla valitut viisi nuorta 
säveltäjää saavat mahdollisuuden säveltää koke-
neiden kollegoiden ohjauksessa orkesteriteoksen 
kantaesitettäväksi Sinfonia Lahden syyskuisessa 
kaudenavajaiskonsertissa, joka näin ollen koostuu 
pelkistä kantaesityksistä. Samalla uutta musiikkia 
ja nykysäveltäjän työtä avataan yleisölle videoin ja 
haastatteluin.

Aloite oli ylikapellimestari Dima Slobodenioukin, 
joka on kaudellaan tuonut lahtelaisorkesteriin paljon 
uutta musiikkia. Hankkeeseen saapui loppuvuodesta 
41 hakemusta Suomessa vaikuttavilta nuorilta sävel-
täjiltä. Mentoreiksi haluttiin kutsua viisi mahdolli-
simman erityyppistä säveltäjää, joilla olisi kullakin 
omanlaistaan annettavaa hakijoiden joukosta valit-

 Säveltäminen 
tarvitsee 

puutarhurointia

Sinfonia Lahden Taimitarha-hankkeessa  
viisi uransa alussa olevaa säveltäjää kirjoittavat 

orkesteriteoksen kokeneiden kollegojen valmennuksessa, 
ensimmäisistä luonnoksista kantaesitykseen asti. 

Osallistujat toivovat, että orkesterit eri puolilla Suomea 
omaksuisivat vastaavan mallin ja tukisivat uuden 

orkesterimusiikin monipuolisuutta.

semilleen ”taimille”: Sebastian Fagerlund, Perttu 
Haapanen, Riikka Talvitie, Lotta Wennäkoski ja 
Matthew Whittall. 

”Emme halunneet perustaa sävellyskilpailua, vaan 
uuden tavan tukea uransa alussa olevia säveltäjiä”, 
kertoo Sinfonia Lahden apulaisintendentti Maija 
Kylkilahti. Hakemuksen ei tarvinnut sisältää mitään 
valmista materiaalia, vaan teos kirjoitetaan alusta lop-
puun kevään aikana. Nuoret säveltäjät saavat tukea 
prosessin joka vaiheessa, partituurin viimeistelyssä 
myös Fennica Gehrmanin Jari Eskolalta ja Suomen 
nuottigraafikot ry:n Jani Kyllöseltä.

K ÄY TÄ N N Ö N L Ä H E I S TÄ 
T U K E A

Taimitarhan säveltäjiksi valikoituivat alkuvuodes-
ta Olli Moilanen, Petros Paukkunen, Lara Poe, 
Stephen Webb ja Dante Thelestam. Viiden valmen-
nettavan valitseminen ei ollut 
mitenkään helppo tehtävä, 
sillä hankkeeseen tuli runsaasti 
kiinnostavia hakemuksia. ”Kun 
vähitellen saimme kasaan listan 
nimistä, joista olimme kiinnos-
tuneita, kaikki loksahti koh-
dalleen, ja jokainen valitsi sen, 
josta oli eniten kiinnostunut – 
mutta valinnat olisivat voineet 
mennä toisinkin. Oli paljon sä-
veltäjänääniä, joista olin hyvin 
kiinnostunut, mutta kaikkia ei 
voinut ottaa mukaan”, taustoit-
taa Matthew Whittall.

Lotta Wennäkoski ei tunte-
nut Dante Thelestamia entuu-
destaan, mutta mentorointi-
keskustelujen myötä on tullut 
selväksi, että valinta osui koh-
dilleen: samalla aaltopituudella 
ollaan. ”Meillä oli esimerkiksi 
juuri hieno keskustelu sävellys-
ten nimistä”, Wennäkoski mai-
nitsee. ”Hyvin samalla lailla me 
ajatellaan otsikoista ja kielen ja 
sanojen vivahteista.”

Whittall valitsi ”taimekseen” 
Petros Paukkusen, jonka post-minimalistiseksi 
luonnehdittavissa oleva tyyli oli kiinnittänyt hänen 
huomionsa jo aiemmin. ”Halusin valmennettavani 
edustavan estetiikkaa, jota itse kannatan ja joka  
minun mielestäni kaipaa Suomessa tukea”, Whittall 
sanoo. 

Lotta Wennäkoskea on nähty tuomarina sävel-

”ORKESTERIEN TYÖPAJAT 
OVAT ARVOKKAITA, 
MUTTA NIISSÄ VOI 

OLLA KIUSAUS VAIN 
KOKEILLA ASIOITA. KUN 
TEKEE TILAUSTEOSTA, 
EI VOI SEKOILLA, VAAN 

MUSIIKIN TÄYTYY 
TOIMIA.” 

– MATTHEW WHITTALL
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vaikea opintoajan jälkeen korvata”, hän sanoo.
Wennäkosken mielestä Taimitarha-hankkeessa eri-

tyisen hienoa on sen käytännönläheisyys. Valmentaja 
kulkee nuoren säveltäjän kanssa koko kaaren ensim-
mäisistä luonnoksista orkesteriharjoituksiin ja itse 
kantaesitykseen. Se on matka, joka voi antaa myös 
mentorille paljon. 

E I P I DÄ JÄ Ä DÄ 
T U L E E N M A K A A M A A N

Myös Matthew Whittallia ilahduttaa hankkeen 
käytännöllisyys – etenkin se, että tähtäimessä on 
julkinen kantaesitys isolla areenalla. Näin projekti 
opettaa ajanhallintaa ja sitä, miten teos saatetaan 
valmiiksi. Hän toivoo, että vastaavia hankkeita 
nähtäisiin Suomessa enemmänkin, ja potentiaalista 
kanavoitaisiin esiin ääniä, joita ei muuten kuulisi tai 
joita orkesterimusiikkikentällä ei ole totuttu odotta-
maan. Mentorin roolina on hänestä auttaa hankkeen 
osallistujia toteuttamaan omat visionsa mahdollisim-
man hyvin. ”Tämä ei ole varsinainen opettamissuhde 
vaan ammatillista konsultaatiota.”

Lotta Wennäkoski tuo esiin, että opastaminen 
lähtee tässäkin siitä, että säveltäminen on ”yksilön 
suvereenia tekemistä”. ”Tässä on nuori ammatti-
lainen ja vanhempi ammattilainen rinta rinnan. 
Valmentajaporukan kesken puhuimme, että tämä on 
käytettävissä olemista, käytännönläheistä neuvontaa, 
ei sävellyksenopetusta”, hän linjaa. 

Koronavirusepidemia on laittanut kaikkien arjen 
uusiksi, ja vaikka etäyhteydellä luonnosten tutkai-
lu ei ole sama kuin kasvokkain, Taimitarha-hanke 
rullaa eteenpäin. Wennäkosken ja Dante Thelestamin 
keskusteluissa on käyty läpi muun muassa orkesteri-
säveltämisen työtapoja. He pohtivat yhteistyötään 
videokeskustelussa. ”Olemme keskustelleet mikä 
voi olla toimiva tapa tehdä asioita. Mikä työrutiini 
on, pitäisikö kirjoittaa jokin pätkä alusta ja lähteä 
sieltä vai pieniä pätkiä sieltä täältä hahmotellen. 
Orkesteriteoksen luominen on sellainen ameebamai-
nen kokonaisuus”, Thelestam kuvailee. 

Wennäkoski pitää tärkeänä, ettei yritä ”opettaa” jo-
takin tiettyä tapaa säveltää orkesterille. ”Kaikki lähtee 
siitä, mitä Dante haluaa tehdä. Itse ainakin ajattelen 
orkesterista tyypillisesti niin, että jos on jokin ajatus, 
sellainen ydin, niin sitä sitten laajennetaan horisontaa-
lisesti ja vertikaalisesti – tällaista olen yrittänyt keskus-
tella auki oman tekemisen kautta. Itsellekin on hirveän 
opettavaista nähdä, miten toinen aloittaa teoksen ja 
etenee sen kanssa.”

Thelestam kertoo tekevänsä säveltämisen alkuvai-
heessa paljon esityötä ja käyttävänsä erilaisia luon-
nostelutekniikoita. ”Piirtelen sävelpisteitä ja kuvioita 

paperille, siirrän niitä sitten vähitellen nuotinnusoh-
jelmaan pianon ääressä ja alan miettiä, miten tämä 
voisi soida orkesterilla”, hän kertoo.  ”Kuvio on 
kyllä sun kohdalla avainsana!” Wennäkoski innos-
tuu. ”Danten lähtökohta on minusta visuaalinen, ei 
niinkään melodinen tai teksturaalinen.” ”Lotta on 
kannustanut kuvailemaan teosta sanallisesti. Eri päi-
vinä olen tehnyt erilaisia pätkiä, ja sieltä sitten alkaa 
hahmottua vaiheita.”

Wennäkoski tiivistää, että säveltämisessä on usein 
pitkälti kyse siitä, että keksii lisää jostakin olemassa 
olevasta. Se on myös hyvä nyrkkisääntö silloin, kun 
ison teoksen kanssa meinaa jumiutua. ”Orkesteriteos 
on iso työ, eikä pidä jäädä tuleen makaamaan.”

M E TA K E S K U S T E L U N  
TÄ R K E Y S

Petros Paukkunen valmistui vuonna 2017 urkuriksi 
Sibelius-Akatemiasta, mutta oli säveltänyt jo pitkään 
– ensin improvisoiden ja nuottisoftilla leikkien, sitten 
vakavammin. Hän haki urku tutkinnon jälkeen suo-
raan sävellyksen maisteriohjelmaan, jossa opiskelee 
nyt kolmatta vuotta. Hänellä on varsin selkeä käsitys 
siitä, millaista musiikkia haluaa kirjoittaa. 

”Olen aina tykännyt isoista muodoista ja linjoista. 
Lähes kaikki sävellykseni ovat yli 15-minuuttisia. 
Aika paljon on minimalistisia vaikutteita. Eniten mi-
nuun vetoaa ajallinen sommittelu ja isot kaaret – mu-
siikki on minulle ensisijaisesti ajallinen taidemuoto”, 
hän kertoo. Napakan, kymmenminuuttisen orkeste-
riteoksen luominen on haaste – tervetullut sellainen. 
”Tämä tulee olemaan ilmaisultaan tiivistetympi teos, 
mutta silti ajallinen ja rytmillinen perusestetiikkani 
tulee olemaan esillä”, hän summaa. 

Taimitarha-hankkeeseen hakeminen oli hänelle 
selvä juttu, sillä jo pitkään Paukkunen on kokenut or-
kesterin omimmaksi välineekseen. Matthew Whittall 
on ollut juuri oikea mentori hänelle. ”Puhumme 
samaa kieltä, ja olen oppinut juuri niitä asioita, 
joita olen halunnut kehittää.” Hän kertoo saaneensa 
valmennuksen avulla avarakatseisuutta sekä itsevar-
muutta sävellyksellisiin päätöksiin ennen kaikkea 
metatason keskustelujen myötä. 

”Siitä voi keskustella maailman loppuun saakka, että 
pitäisikö tämän soinnun olla näin vai noin, mutta me-
tatason asiat on ne kasvattavimmat. Viimeksi keskus-
telimme esimerkiksi siitä, ettei aina voi keksiä pyörää 
uudestaan, vaan joskus ilmeisin ratkaisu on paras.”

Paukkunen kuvailee, että soiva lopputulos on 
hänellä tyypillisesti vahvana mielessä. Työtä tehdään 
ajatustasolla ja pyritään mielikuvaa kohti. Tämä  
vie aikaa, ja lopulta teos kirjoitetaan sauhuamalla.  
”Koodasin tuossa aiemmin oman softan, jolla helpo-

tan tiettyjen spektraalisten harmonisointien  
tekemistä kappaleessa olevaan koraaliin, se tulee  
nopeuttamaan työtä. Nyt olen juuri aloittanut 
kirjoitusvaiheen.” 

O M A N  
V I S I O N T U K E M I S TA

Matthew Whittall pystyi helposti samastumaan 
Paukkusen laveaan ajattelutapaan. ”Minäkään en osaa 
kirjoittaa lyhyesti! Eli olemme puhuneet siitä, miten 
tehdä kymmenminuuttinen eheä kappale, kun on 
säveltäjä, joka ajattelee isoissa aikatiloissa.”

Hän pohtii, että Sibelius-Akatemian opinnoissa 
on usein tarkoituksenmukaista laajentaa opiskeli-
joiden tyylillisiä mukavuusalueita. Tässä hankkeessa 
se ei tunnu järkevältä, vaan Whittall on halunnut 
tukea valmennettavansa omaa esteettistä ajattelua 
esimerkiksi jakamalla vinkkejään tietyn tyylitradition 
repertuaarin, retoriikan ja sointi- 
ihanteen suhteen.

Mikä sitten on Paukkusen 
mielestä orkesterikirjoittamises-
sa suurin haaste? Esiin nou-
see balansointi. ”Orkesterissa 
mitättömän oloinen asia voikin 
helposti nielaista kaiken, tai jokin 
selkeäsointisen tuntuinen soitin 
saattaakin jäädä hiljaisen jousitre-
molon jalkoihin. Näissä asioissa 
kokeneen kommentit auttavat 
tosi paljon. Ja joskus täytyy vain 
kokeilla ennen kuin tietää, toimii-
ko se.”

Sekä Petros Paukkunen että 
Dante Thelestam odottavat 
innolla hankkeeseen sisältyvää 
tukea nuottikirjoittamisessa. 
Graafisesti toimiva partituuri ei 
synny itsestään, ja konkreettista 
apua ei välttämättä opinnoissa 
saa. Mitä selkeämpi partituuri on, 
sitä paremmin orkesteri teoksen myös oppii. 

Matthew Whittall painottaa, että Taimitarha-
hankkeen kaltaista mahdollistamista tarvitaan, jotta 
uusi orkesterimusiikki olisi elävää, kiinnostavaa ja 
monipuolista. Nuoren säveltäjän kannalta projektin 
tärkeimmäksi anniksi saattaa muodostua itsetunnon 
kasvaminen. ”Orkesteriteoksen kantaesitys on valta-
va booster!” hän muistuttaa. ”Ja itsevarmuus synnyt-
tää hyvää taidetta.”

AULI SÄRKIÖ-PITKÄNEN

Kirjoittaja on musiikkitoimittaja.

lyskilpailuissa, mutta hän ei ole profiloitunut sä-
vellyksenopettajana. ”Minulla on ollut onni tehdä 
paljon orkesterille, ja näin tässä paljon käytännöllistä 
keskustelumahdolli suutta – jotain sellaista, jota 
itsekin olisin takavuosina toivonut”, hän toteaa. 
”Orkesterille kirjoittaminen on vaikeaa. Hanke on 
tärkeä, myös se, että orkesteri osoittaa tietävänsä, 
että tällaiselle on tarvetta. Jo se on lähtökohtaisesti 
mahtavaa, että konsertissa kantaesitetään viisi uutta 
teosta!”

Dante Thelestam valmistui Taideyliopiston Sibelius-
Akatemiasta vuosi sitten ja on sen jälkeen työskennel-
lyt teoriaopettajana Nurmijärven musiikkiopistossa. 
Taimitarhan hän näki tervetulleena matalan kynnyksen 
mahdollisuutena päästä keskittymään enemmän omaan 
luomiseen. Niin Sibelius-Akatemiassa kuin vaihto-oppi-
laana Chicagossa hän sai tehdä runsaasti töitä orkesteri-
kirjoittamisen kanssa. ”On ihan selvää, että jos haluaa 
orkesterille kirjoittaa, sitä on pakko harjoitella. Sitä on 

”SIITÄ VOI KESKUSTELLA 
MAAILMAN LOPPUUN 

SAAKKA, ETTÄ PITÄISIKÖ 
TÄMÄN SOINNUN OLLA 
NÄIN VAI NOIN, MUTTA 

METATASON ASIAT ON NE 
KASVATTAVIMMAT.” 

– PETROS PAUKKUNEN

DANTE THELESTAM JA LOTTA WENNÄKOSKI 
ARVOSTAVAT SITÄ, ETTÄ TAIMITARHA-

HANKKEESSA VOI HARJOITELLA 
ORKESTERILLE KIRJOITTAMISTA 

KÄYTÄNNÖNLÄHEISESSÄ OHJAUKSESSA 
JA AINA ENSIMMÄISISTÄ LUONNOKSISTA 

KANTAESITYKSEEN ASTI.
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U usiin teknologisiin mahdolli-
suuksiin liittyy tarve irtautua 
traditioista, liikkua uuteen 
suuntaan tai lähemmäksi 

utopiaa. Toisaalta teknologiset mur-
rokset mahdollistavat muuten vaikeasti 
havaittavien musiikintekemisen toi-
mintamallien tarkastelun. Kotimaisesti 
ja kansainvälisesti kiinnostavan tar-
kastelupisteen tarjoavat tietokone- ja 
elektronisen teknologian nopea kehitys 
1960-luvulla sekä eritysesti aikalaisten 
suhtautuminen muutokseen ja sen 
herättämiin odotuksiin. 

E R K K I K U R E N N I E M I,  
H E L S I N G I N Y L I O P I S T O N  

S T U D I O JA  
SÄ H KÖ S O I T T I M E T

Tutkimukseni keskiössä ovat elektro-
akustisen musiikin pioneerin Erkki 
Kurenniemen (1941–2017) raken-
tamat sähkösoittimet sekä vuonna 
1961 perustettu Helsingin yliopiston 
elektronimusiikkistudio. Käytännössä 
studion toiminta alkoi vuonna 1962 
Kurenniemen saatua ensimmäiset lait-
teet käyttökuntoon.

Yliopiston studio on siten vanhin 
pohjoismainen edelleen käytössä oleva 
elektronimusiikkistudio. Tukholmassa 
sijaitsevan Elektronmusikstudion suun-
nittelu oli alkanut jo 1950-luvun lopulla, 
mutta vielä vuonna 1965 ruotsalaiset 
säveltäjät Ralph Lundsten (s. 1936) ja 
Leo Nilsson (s. 1939) joutuivat turvau-
tumaan Helsingin yliopiston studion 

laitteistoon tuottaessaan teoksiinsa 
elektronista ja sekvensoitua raaka-
materiaalia, jonka tuotanto Ruotsissa 
oli tuohon aikaan mahdotonta. 

Kurenniemen kehittämiin soittimiin 
kuuluvat muun muassa Helsingin yli-
opiston studion keskeinen äänilähde,  
vuosia myöhemmin Integroiduksi 
syntesoijaksi nimetty modulaari-
syntetisaattori, sekä säveltäjille ja 
artisteille tilaustyönä valmistuneet 
kollektiivisoitin Sähkökvartetti (1968; 
M.A. Nummiselle), polyfoninen 
syntetisaattori Andromatic (1968; 
Lundstenille ja Nilssonille) ja digitaa-
linen sekvensseri-oskillaattori DICO 
(1969; säveltäjä Osmo Lindemanille). 
Studiossa tuotettujen nauhamusiikki-
teosten ohella Integroidun syntesoi-
jan ääniä kuultiin myös muutamissa 
yleisötapahtumissa kuten algoritmisen 
musiikin seminaarissa Jyväskylän Kesä 
-festivaalilla heinäkuussa 1965 ja Amos 
Anderssonin taidemuseossa järjeste-
tyssä Sähköshokki-illassa helmikuussa 
1968. M.A. Nummisen Sähkökvartetti-
yhtye soitti Sähkökvartetti-soittimella 
teosta Kaukana väijyy ystäviä. Esiinty-
miset ovat jääneet suomalaisen under- 
ground-kulttuurin varhaisiksi merkki- 
paaluiksi. 

Yliopiston studio ja Kurenniemen 
soittimet mahdollistivat elektronisen  
musiikin tuottamisen Suomessa 
aikana, jolloin kyseisen musiikkityy-
lin toteuttamiseen soveltuvat studiot 
olivat maailmallakin harvinaisia ja 
studioissa käytetty teknologia kallista. 

Yliopiston studio 
ja Kurenniemen 
soittimet 
mahdollistivat 
elektroni sen 
musiikin tuottamisen 
Suomessa aikana, 
jolloin musiikki - 
tyy liin soveltuvat 
studiot olivat 
harvinaisia ja 
teknologia kallista. 

Erkki Kurenniemi  
vuonna 1977.

(Kansallisgalleria / Erkki 
Kurenniemen arkisto)

Helsingin yliopiston 
elektronimusiikkistudio  

vuosina 1972–1975. 
(Kansallisgalleria / Erkki 

Kurenniemen arkisto)

Kurenniemi ja DIMI-A. 

Säveltäjä Leo Nilsson vastavalmistuneen 
Andromaticin äärellä Tukholman Andromeda-
elektronimusiikkistudiossa syksyllä 1968.
(Erkki Kurenniemi; Kansallisgalleria /  
Erkki Kurenniemen arkisto)

Säveltäjiä kiehtovat utopiat ja musiikin suhde teknologiseen 
kehitykseen. Mikko Ojanen tarkastelee valmistumaisillaan  
olevassa tutkimuksessaan elektroakustisen musiikin historiaa  
sekä sähkösoitinsuunnittelua Suomessa vuosina 1961–1978.

SÄVELTÄJÄN 
TEKNOLOGIASUHDE 
JA HISTORIALLINEN 
SÄHKÖSOITINTUTKIMUS
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yrityksensä konkurssiin keväällä 1976. 
Tämä merkitsi katkosta Kurenniemen 
sähkösoitin suunnittelussa, mutta ei 
aktiivisessa osallistumisessa taideken-
tällä esimerkiksi taiteilijakollektiivi 
Dimension riveissä. 

T I E T O KO N E  
M E TA F O R A N A  

Lehtiaineistoni perusteella 1960-luvulla 
käytyjen keskustelujen keskiössä oli 
uuden teknologian rooli sävellystyössä. 
Erityisesti tietokoneen määritelmä ja 
tietokoneen rooli musiikin tekemi-
sessä nousee aineistosta selvästi esiin. 
Keskustelu tietokoneesta oli toki alka-
nut jo vuosikymmeniä ennen tarkas-
telujaksoani – ja jatkuu edelleen. Vielä 
nykypäivänkin keskustelu tietokoneen 
roolista taiteessa muistuttaa 1960-luku-
laista mielenfilosofista pohdintaa teko-
älyn roolista ja vaikutuksista taiteessa ja 
yhteiskunnassa. Vaikkei yhdestä kaiken 
selittävästä tietokoneen määritelmästä 
ole edelleenkään päästy yhteisymmär-
rykseen, nykynäkökulmasta katsottuna 
tietokone ymmärretään aivan toisen-
laiseksi instrumentiksi kuin miten se 
1960-luvulla koettiin. 

Koska yksiselitteistä määritelmää 
tietokoneelle ei 1960-luvulla ollut, 
säveltäjien, artistien ja suunnittelijoiden 
toimintaa ohjasi tietokone metafora-
na – unelma tulevaisuuden koneesta, 
joka tarjoaa ratkaisuja todettuihin 
ongelmiin. Tietokonemetafora sisäl-
tää laajan kirjon odotuksia, toiveita, 
tarpeita sekä pelkoja ja pettymyksiä, 
joita säveltäjät ja artistit uutta teknolo-

giaa kohtaan osoittivat. Kurenniemen 
sähkösoitin suunnittelua tietokoneme-
tafora ohjasi jopa siinä määrin, että soit-
timia ei tunnistettu musiikkisoittimiksi. 
Toisaalta, koska tietokoneella ei ollut 
selkeää määritelmää tai roolia varsin-
kaan kuluttajien ja ruohonjuuritason 
toimijoiden piirissä, laitteiden merki-
tystä taiteen työkaluina ei ymmärretty. 
Kurenniemen soittimet jäivät ikään 
kuin eri tietokone- ja soitinmaailmojen 
väliin.

Kurenniemen soitinten suunnittelu-
prosessi ja niiden käyttö osoittavat, 
kuinka teknologiset laitteet kehittyvät 
pikemminkin alkuperäisen suunnitte-
lijan, käyttäjien ja itse laitteen välisessä 
vuorovaikutuksessa kuin yksinäisen 
suunnittelijan keksintöinä, muusta maa-
ilmasta eristetyssä laboratoriossa. Jotta 
suunnitelmat ja prototyypit olisivat 
muovautuneet keksinnöistä innovaa-
tioiksi, olisi tarvittu laajempaa vuoro-
vaikutusta soittajien, suunnittelijan ja 
musiikkia kuluttavan yleisön välillä. 

K U R E N N I E M E N  
S O I T I N T E N  

K ÄY T TÄ JÄT

Kansainvälisestä näkökulmasta 
Kurenniemi oli hyvinkin tyypillinen 
1960-lukulainen teknovisionääri. Hän 
kykeni kulkemaan tieteen, taiteen ja 
teknologian raja-aitojen yli ja luo-
maan muutosta näissä maailmoissa. 
Paikallisesta näkökulmasta katsoen 
Kurenniemi oli poikkeuksellinen 
samasta syystä. Soitinrakentajana 
Kurenniemellä oli toisen tyyppinen 
suhde hyödyntämäänsä teknologiaan 
kuin monella muulla säveltäjällä tai 
artistilla.

Olen tutkinut Kurenniemen soi-
tinten käyttötapoja ja musiikin, tek-
nologian ja inhimillisten toimijoiden 
välistä vuorovaikutusta. Pääpaino on 
Kurenniemen soitinten käyttäjissä – 
säveltäjissä, muusikoissa ja artisteissa – 
joista keskeisimpiä olivat muun muassa 
Henrik Otto Donner (1939–2013), 
Erkki Salmenhaara (1941–2002), Mauri 
Antero Numminen (s. 1940), Ralph 
Lundsten, Leo Nilsson, Osmo Lindeman 

(1929–1987), Jukka Ruohomäki (s. 
1947), Pekka Sirén (1946–2019), Otto 
Romanowski (s. 1952) ja Andrew 
Bentley (s. 1952). Vaikka monet tutki-
mistani artisteista ja säveltäjistä käyttivät 
samaa teknologiaa, heidän sitoutumisen-
sa teknologisiin ratkaisuihin jakaantui 
ainakin kolmeen tyyppiin.

KO L M E TA PA A  
S I T O U T UA  

T E K N O LO G I A A N

Teknologialähtöisessä musiikin tuo-
tannossa teknologian rooli korostuu ja 
voi olla jopa tärkein musiikintuotanto-
prosessia ohjaava tekijä. Kurenniemen 
oma taiteellinen tuotanto tarjoaa useita 
esimerkkejä prosessista, jossa huomion 
keskipiste on laitteissa ja niiden suun-
nittelussa jopa siinä määrin, että soiva 
lopputulos on toissijainen. Tällainen 
musiikintuotantoprosessin äärimmäi-
nen muoto haastaa laajentamaan perin-
teistä taideteoksen määritelmää sekä 
jopa kyseenalaistaa säveltäjän intention 
luomisprosessin osana.

Toisen ja edelliselle täysin vastak-
kaisen toimintamallin tarjoaa prosessi, 
joka lähtökohta on säveltäjän tai artistin 
etukäteen luoma suunnitelma – joko 
preskriptiivinen partituuri tai idea. 
Kurenniemen soitinten käyttäjistä 
Lindemanin ja Romanowskin työnku-
luissa painottuu selkeästi sävellysten 
taustalla oleva etukäteinen suunnitelma 
tai yksittäinen idea ja siitä luonnosteltu 
toteutusta ohjaava partituuri. Lindeman 
siirtyi vuonna 1968 perinteisestä orkes-
terimusiikista elektroniseen musiikkiin, 
koska halusi musiikin välittyvän säveltä-
jältä kuulijalle suoraan ilman orkesterin 
ja kapellimestarin tulkintaa. Suuret 
odotukset kuitenkin typistyivät puoleen 
tusinaan elektronimusiikkisävellyksiä, 
jotka Lindeman laatii aikanaan harvi-
naisessa kotistudiossaan.

Varhaisimmat näistä, kuten puolitun-
tinen näyttelymusiikki Mobile (1969) ja 
samasta materiaalista työstetyt Kinetic 
Forms (1970) ja Tropicana (1970), 
perustuvat lähes täysin Kurenniemen 
Lindemanille rakentaman DICOn 
sointiin ja toiminnallisuuksiin. 

Varhaisvaiheen sähkömusiikki oli 
Lindemanille lopulta liian teknologia-
lähtöistä, ja viralliseen teosluetteloonsa 
hän hyväksyi vain myöhempiä teok-
siaan, kuten kansainvälisesti palki-
tun Ritualin (1972) sekä viimeiseksi 
teoksekseen jääneen kolmiosaisen 
Spectaclen (1974). Vuonna 1975 sävel-
täjä Jarmo Sermilän haastattelema 
Lindeman toteaa, että säveltäjä kohtaa 
elektronimusiikissa samat ongelmat 
kuin perinteisessä musiikissa. 

Vastaavasti Donner luopui kokeilu-
vaiheen jälkeen täysin sähköisestä 
ilmaisusta. Hänelle teknologian laatu 
ja soiva lopputulos olivat ensisijaisia. 
Donner kuvasi suhdettaan teknologiaan 
utilitaristiseksi. Häntä ei kiinnosta-
nut, miten laitteet toimivat tai miten 
ne on toteutettu – ainoastaan, mitä 
niillä saattoi tehdä. 1970-luvun alussa 
Donner jopa keskeytti konserttinsa 
Christian Schwindtin jazz-orkesterin 
kanssa Kulttuuritalolla pyytäen soit-
tajia yksitellen sammuttamaan kaikki 
häiriötä aiheuttaneet laitteet. Lopulta 
sähköbassoa lukuun ottamatta akusti-
seksi muuttunut konsertti oli Donnerin 
mukaan erittäin onnistunut. 

Kolmas teknologiasitoutumisen 
muoto ilmenee teoksissa, jotka synty-
vät vuoroin säveltäjän suunnitelman 
ja laitteiston tarjoaman materiaalin 
ohjaamina. Useat elektroakustisen 
nauhamusiikin teokset syntyvätkin 
tiiviissä vuorovaikutuksessa käytettävän 
laitteiston kanssa studioympäristössä, 

jossa ne realisoidaan tallennus medialle. 
Tutkimusaineistoni säveltäjistä 
Ruohomäki edustaa puhtaimmillaan 
tällaista toimintamallia. Ruohomäki 
painottaa erityisesti äänimateriaalin 
kuuntelun merkitystä tärkeimpänä 
sävellystoimintaa ohjaavana tekijänä. 

Huomionarvoista on, että tarkastele-
mani artistit ja säveltäjät eivät välttä-
mättä omaksuneet vain yhtä roolia vaan 
mahdollisesti jopa kaikki kolme. 

VA L L A N K U M O U S TA  
O D O T E L L E S SA

Uusi teknologia herättää aina sekä 
odotuksia että vastustusta ja pelkoa. 
Teknologia saattaa olla neutraalia, 
mutta lopulta käyttäjien arvoarvos-
telmat määrittelevät, kuinka laitteet 
otetaan käyttöön ja kuinka tietyt 
teknologiat menestyvät. 1960-luvulla 
utopistiset teknologiset visiot tulevai-
suuden uudesta ja paremmasta sävellys-
ympäristöstä herättivät laajaa kiinnos-
tusta ja odotuksia. Kurenniemi vertasi 
tapahtunutta tietokoneistumista vaiku-
tuksiltaan nuottikirjoituksen syntyyn 
ja jatkoi omissa visioissaan pidemmälle 
– jopa suoraan säveltäjän ajatuksia luke-
vaan studiolaitteistoon. Kurenniemen 
toteutuneet ratkaisut eivät aiheuttaneet 
teknologista vallankumousta, mutta 
hänen visionsa tarjosivat välähdyksiä 
tulevista murroksista. Ruohomäen mu-
kaan ilman Kurenniemen työtä Suomi 
olisi ollut vielä 1970-luvullakin elektro-
nimusiikin kehitysmaa.

Teknologian murrosvaiheet tarjoavat 
mahdollisuuksia, joihin käyttäjät voivat 
halutessaan tarttua. Ei pidä kysyä, mi-
ten teknologia muuttaa musiikkia vaan 
mitä uutta uusi teknologia tuo aiem-
man rinnalle. Ensisijaisesti säveltäjien 
ja artistien asenteet ja vakiintuneet 
toimintatavat ohjaavat niitä merkityksiä 
ja rooleja, joita säveltäjät teknologialle 
ovat valmiita antamaan. 

MIKKO OJANEN

Kirjoittaja on filosofian maisteri ja Helsingin 
yliopiston kirjaston tietoasiantuntija, joka 
viimeistelee väitöskirjaa Erkki Kurenniemen 
sähkösoittimista ja niiden käytöstä. 

Kotimaisten yhteistyökumppaneiden 
lisäksi Kurenniemi työskenteli usean 
pohjoismaisen säveltäjän ja taiteilijan 
kanssa. Hänen visionäärinen ideoin-
tinsa ja tekninen asiantuntemuksensa 
vaikuttivat monien hänen aikalaistensa 
töihin – ja päinvastoin.

K AU PA L L I S I A  
TAVO I T T E I TA

Yksittäisten tilaussoitinten innoittama-
na Kurenniemi ryhtyi tavoittelemaan 
myös kaupallisia sähkösoitinmarkkinoi-
ta DIMI (Digital Musical Instrument) 
-sarjan soittimillaan, jotka yksi toisensa 
jälkeen herättivät laajaa ja kansain-
välistäkin kiinnostusta aikalaisleh-
distössä – DIMI-A (1970) varhaisena 
digitaalimuistilla varustettuna syn-
tetisaattori-sekvensserinä, DIMI-O-
syntetisaattori (1971) video kameran 
tallentaman liikeohjattavuutensa ansios-
ta sekä provosoivasti nimetty Seksofoni 
(DIMI-S), jota optimi asetelmassa 
soittaa neljä henkilöä toisiaan paljaalle 
iholle kosketellen. 

Vuonna 1970 Kurenniemi perusti yh-
dessä Jouko Kottilan ja Peter Friskin 
kanssa Digelius Electronics Finland 
-osakeyhtiön valmistamaan ja mark  - 
 kinoimaan soittimia.Sähkösoitin-
suunnittelu jäi kuitenkin nopeasti pie-
neen rooliin DEF:n keskittyessä mikro-
tietokoneiden kehitystyöhön ja suuriin 
teollisuusteknologiaprojekteihin 
sekä tietotekniikka-alan konsultointiin 
ja tuotteiden maahantuontiin. Vain 
muutaman vuoden kestäneen no-
pean kasvun jälkeen Kurenniemi haki 

Kurenniemen 
toteutuneet ratkaisut 
eivät aiheuttaneet 
teknologista 
vallankumousta, 
mutta hänen 
visionsa tarjosivat 
välähdyksiä tulevista 
murroksista.

Digelius Electronics 
Finland -yhtiön 
suunnittelija Hannu 
Viitasalo soittaa omia 
kasvojaan videokameran 
kuvalla ohjattavalla 
DIMI-O-syntetisaattorilla 
vuonna 1971 tai 1972. 
(Kansallisgalleria / Erkki 
Kurenniemen arkisto)
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KIRJANURKKA

 INSPIRAATIO
Muusikoiden kanssa  

työskentely

Yhteistyö muiden alojen  
taiteilijoiden kanssa

Nykyteknologian  
tarjoamat  

mahdollisuudet

KOLME TEOSTA
Valo (2019)

Orkesteriteos, 15 min.
Kantanauhoitus: 29.8.2019 

Stadhaus Winthertur, Winthertur, Sveitsi
Rychenberg Orchestra,  
joht. Thomas Zehetmair

Tango Sinfonico (4/2018, rev. 11/2019)
Orkesteriteos, 7 min.
Kantaesitys: 17.9.2018 

Kulttuurisali Martinus, Vantaa
Vantaan Viihdeorkesteri,  

joht. Nick Davies

Four Dances I (2019)
Big Band -teos, 9 min.

Kantanauhoitus: 26.4.2019
E-studio, Sipoo

UMO Helsinki Jazz Orchestra,  
joht. Kirmo Lintinen

Suomen Säveltäjät:  
Uusi jäsen 

SAMPO 
KASURINEN

O
len taustaltani alun perin 
jazz-saksofonisti. Käytin 
suurimman osan nuoruut-
tani etsien sitä täydellistä 
soundia ja perehtyen 

improvisaation mahdollisuuksiin. Tämä tie 
vei minut Sibelius-Akatemian nuoriso- 
osastolta aina Berliiniin asti, jossa olin 
vaihto-opiskelijana ja myöhemmin 
maisteriopiskelijana yhteensä kahden 
vuoden verran. Aika Berliinissä oli minulle 
hyvin avartavaa; Kreuzbergissähän miltei 
jokainen vastaantulija on jonkin sortin 
oman elämänsä taiteilija! Sama rikkaus 
näkyi myös jazzmusiikissa ja sen koulutuk-
sessa; vapaasta improvisaatiosta ja muista 
musiikin genreistä tulevien vaikutteiden 
osuus tuntui kaupungissa olevan suurempi 
kuin mihin olin Helsingissä tottunut. Sil-
loinen opettajani John Hollenbeck kertoi 
säveltävänsä ”genrevapaata” musiikkia, ja 
ylipäätään erilaisten vaikutteiden yhdiste-
lemiseen suhtauduttiin Berliinissä hyvinkin 
vapaamielisesti. 

Tyylillisestä rikkaudesta huolimatta en 

kuitenkaan kokenut pystyväni ilmaisemaan 
itseäni tyydyttävästi ainoastaan saksofonin 
välityksellä. Kollektiivinen improvisaatio ja 
vuorovaikutus ovat mielenkiintoisia asioita, 
mutta ne sisältävät myös omat rajoituksen-
sa. Minulle säveltäminen tarkoittaa kenties 
ensisijaisesti näiden rajoitusten poista-
mista. Tämä sisältää kuitenkin ongelman: 
kun sävellyksellinen kontrolli kasvaa, 
vähenee samalla yksittäisten soittajien 
valinnanvapaus ja tietynlainen välittömyys. 
Improvisaatioon kykenevälle pienyhtyeelle 
sävelletyn materiaalin tulisi siis olla riittävän 
mielenkiintoista – muutoinhan samaan 
(tai parempaan) lopputulokseen voidaan 
päästä jättämällä valinnanvapaus soittajille. 
Tästä näkökulmasta katsottuna säveltäjän 
suorastaan diktaattorimaista asemaa on 
helpompi perustella kokoonpanon koon 
kasvaessa. Kenties juuri siksi tuotantoni 
onkin toistaiseksi painottunut suurempiin 
kokoonpanoihin.

Olen kuitenkin hiljalleen alkanut 
ymmärtää, että vapautta löytyy myös 
läpisävelletyn materiaalin sisältä. Jos 
improvisaation voi sanoa olevan musiikilli-
nen äidinkieleni, notatoidun musiikin kieli 
suhteessa siihen on kuin täyttä hepreaa. 
Uskon kuitenkin, että notaatio on se kieli, 
jonka avulla pystyn lopulta kertomaan 
merkityksellisimmät tarinat.  •

Maritta Hirvosen kirjoittama ja 
koostama Hämäränmaassa 
valon syvyys ei ole ”elämä ja 
teokset” -tyyppinen elämä-

kerta, jollaisia säveltäjistä usein kirjoitetaan. 
Tästä huolimatta Hirvosen kirjassa käsi-
tellään sekä Jouni Kaipaisen elämää että 
hänen teoksiaan.

Hämäränmaassa valon syvyys -teosta 
voisi luonnehtia muistokirjaksi. Se koostuu 
kahdesta osasta, joista ensimmäinen tuo 
esiin muistoja ja tarinoita Kaipaisesta ja 
jälkimmäinen hänen omia kirjoituksiaan. 

Kaipaisen kirjoituksista Hirvonen on 
valinnut mukaan kolme esseetä sekä teos-
esittelyjä säveltäjän omista sekä Beetho-
venin sävellyksistä. Kaipaisen runsaasta 
ja monipuolisesta teosesittelyvarastosta 
olisi voinut valita paljon muutakin, mutta 
Beethovenin Hirvonen valitsi, koska hänen 
musiikillaan oli Kaipaiselle erityinen mer-
kitys. Samalla toki Beethoven-juhlavuosi 
tulee huomioiduksi.

Kynänkäyttäjänä Kaipainen oli erinomai-
nen, ja hänen teosesittelynsä sekä esseen-
sä ovat sujuvaa ja kaunista kieltä. Kaipaisen 
kirjoitusten julkaiseminen osana muisto-
kirjaa on paitsi lukijan kannalta varsin toimi-
va ratkaisu, myös kulttuuriteko esimerkiksi 
musiikinhistoriantutkijan näkökulmasta. 

Tampere Filharmonian intendenttinä 
parisenkymmentä vuotta toiminut 
Hirvonen tunsi Tampereelle asettuneen 

Kaipaisen henkilökohtaisesti, mutta kirjassa 
on melko vähän hänen omia muistojaan tai 
tulkintojaan säveltäjästä. Enimmäkseen ää-
nessä ovat säveltäjäkollegat, sukulaiset ja 
muusikot. Hirvosen tekemien haastattelu-
jen lisäksi lähdeaineistoa ovat olleet Jouni 
Kaipaisen omat sekä hänen äitinsä, kirjailija 
Anu Kaipaisen muistiinpanot.

Muistoista piirtyy fragmentaarinen kuva 
säveltäjästä, jonka sivistys ja taiteellinen 
näkemys olivat valtavia, mutta elämän- ja 
ajanhallinta toisinaan kadoksissa. Samalla 
lukijalle välähtää tuokiokuvia suomalaisen 
musiikkielämän lähihistoriasta ja siinä toi-
mineista henkilöistä, erityisesti Korvat Auki 
-yhdistyksen perustajajäsenistä.

Hämäränmaassa valon syvyys -kirjan 
rakenne on kronologian puuttumisesta 
johtuen sirpaleinen, mutta se ei lukuko-
kemusta haittaa, sillä Hirvonen on nivonut 
muistot yhteen loogisiksi ja jouhevasti 
eteneviksi kokonaisuuksiksi. Haastateltuja 
ei juuri esitellä, joten jonkinlainen etukä-
teistieto suomalaisen taidemusiikkikentän 
keskeisistä henkilöistä on tarpeellinen kon-
tekstien ymmärtämiseksi. Suoria sitaatteja 
haastatteluista on paljon, melkeinpä enem-
män kuin Hirvosen omaa tekstiä. Tehdyn 
taustatyön määrä on kunnioitettava. 

Kirja on myös visuaalisesti näyttävä, ja 
muodoltaan – sekä painoltaan – se muis-
tuttaa sohvapöydälle selailtavaksi asetel-
tavia taidekirjoja. Valokuvia on runsaasti, 
mutta lukijan kannalta harmillinen ratkaisu 
on, että kuvatekstit on sijoitettu luetteloksi 
kirjan loppuun eikä kuvien yhteyteen. 

HANNA ISOLAMMI

Kirjoittaja on Komposition  
toimitussihteeri, musiikkitoimittaja  
ja musiikinhistoriantutkija.

Maritta Hirvonen: 
Hämäränmaassa valon syvyys. 
Jouni Kaipainen 1956–2015.
Stresa Kustannus 2020.  
252 sivua.

Muistoja  
Jouni  

Kaipaisesta

KIRJAN RAKENNE 
ON SIRPALEINEN, 

MUTTA SE EI 
LUKUKOKEMUSTA 

HAITTAA, SILLÄ 
HIRVONEN ON 

NIVONUT MUISTOT 
YHTEEN LOOGISIKSI 

JA JOUHEVASTI 
ETENEVIKSI 

KOKONAISUUKSIKSI.
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Myös Perttu Haapasen omintakeiset 
teokset kaipaavat tilaa ympärilleen. 
Ondinen levyllä Haapasen musiikkia 
kuullaan Radion sinfoniaorkesterin 
hienoina esityksinä. Compulsion Island 
(2014) on dramaturgialtaan onnistunut, 
yhtä aikaa fragmentaarinen ja eteenpäin 
pyrkivä, ja tunnelmaltaan haapasmaisen 
omituinen. Ladies’ Room sopraanolle ja 
kamariorkesterille (2007/2008) edustaa 
kollaasimaista vokaaliteostyyppiä, 
jota Haapanen on sittemmin kehitellyt 
edelleen. Vinksahtaneen soolon taituroi 
Helena Juntunen. Huilukonsertossa 
(2018) Yuki Koyaman soolohuilu liver-
telee surrealistisessa maisemassa, jossa 
vinkulelutkin inahtelevat. 

Tuomas Turriago soittaa Pilfinkin 
levyllä kaikki omat soolopianoteoksen-
sa uusimmasta (Somber, 2017) van-
himpaan (ensimmäinen pianosonaatti 
Janus, 2000). Toistuvia piirteitä ovat 
notkea jazz-vaikutteinen rytmisyys 
ja impressionistisesti kimaltelevat 
tekstuurit. Somber, Charade (2014) 
ja Moods after Mompou (2003) on 
kirjoitettu pianistikollegoille, Through 
Corridors of Dream (2010) ja toinen 
pianosonaatti Symmetry Games (2004) 
Mäntän Musiikkijuhlille. Remembering 
(2001) on suosituksi muodostunut 
tyylipastissi, mutta kaikkein vahvimpia 
ovat uusimmat teokset: Somber, haus-
kan hermostunut Jitters (2016) ja tun-
nelmallinen Da lontano… (2011). Janus 
sulkee ympyrän; sen materiaalia päätyi 
myöhemmin Somberiin. Turriagon kir-

joittamat kansitekstit päästävät kuulijan 
lähelle, ja levy on myös ulkoasultaan 
tyylikäs. 

K I TA R A,  
L Ä P I K U U LTAVA E N S E M B L E JA  

PA R T C H- S O I T T I M E T

Ismo Eskelisen kitaralevyn (BIS) avaa 
sen nimiteos, Sebastian Fagerlundin 
kiehtova Kromos (2011). Kalevi Ahon 
Solo XI (2013) on arabialaisvaikuttei-
nen ja improvisatorinen, kun taas Olli 
Mustosen Sonata No. 2 (2017) on tari-
nallinen kokonaisuus. Tan Dunin Seven 
Desires johtaa Jukka Tiensuun teokseen 
Daydreams kitaralle ja elektroniikalle 
(2016). Mikrotonaalisuus saa kuulijan  
terästämään aistejaan, ja kaiku- ja 
tilaefektit luovat illuusion useammasta 
kitarasta. Kitara muuntuu muutenkin 
moneksi, esimerkiksi jäljittelee ud- 
soitinta Ahon teoksessa. Eskelisen 
tarkoituksena on kansitekstin mukaan 
ollut tehdä uuden kitaramusiikin levy, 
jonka voi kuunnella alusta loppuun 
asti, ja tässä hän onnistuu kirkkaas-
ti. Epilogina on Timo Alakotilan 
pelkistetty Psalm (2015) Eskelisen 
sovituksena. 

Ensemble Transparentin (huilu, 
alttoviulu, harppu) levy (Pilfink) 
on hyvin kompakti, vain puolen 
tunnin mittainen. Lars Karlssonin 
Koralmetamorfoser (2010) ja Atso 
Almilan Pages and Footnotes (2010) 
ovat yhtyeen tilauksia. Näiden välis-

sä kuullaan Petri Judinin Mangalam 
(2005). Karlssonin eheässä teoksessa 
koraalimelodia näyttää luonteensa eri 
puolet. Mangalamissa eurooppalaiset 
ja itämaiset vaikutteet lyövät kättä, 
ja laajat melodiat luovat mietiskele-
vän yleisilmeen. On dramaturgisesti 
paikallaan, että Pages and Footnotes 
on menevämpi: se alkaa hauskoilla 
toisteisilla fragmenteilla, joista kehittyy 
tanssillinen tekstuuri. Läpikuultavaa 
ensembleä olisi mielellään kuunnellut 
kauemminkin.   

Kölniläisellä Ensemble Musikfab-
rikilla on hallussaan koko setti Harry 
Partchin kehittelemiä mikrotonaalisia 
soittimia. Levy on nimetty Sampo 
Haapamäen Heritage-teoksen (2016) 
mukaan; muut teokset ovat Martin 
Smolkan ja Carola Bauckholtin käsi-
alaa. Haapamäki saa valitsemistaan soit-
timista (muun muassa Cloud-Chamber 
Bowls ja Crychord) valtavasti irti, ja 
muusikot ovat suvereeneja. Musiikki 
etenee aaltoina, sointi on pehmeän 
teollinen, ja huudot luovat primitiivistä 
tunnelmaa. Levyllä on kuvataiteelli-
nen ulottuvuus, jota ei sen kummem-
min avata: mukana seuraa Gerhard 
Richterin maalaus Betty julistemuodos-
sa, kääntöpuolellaan kansitekstit.

U N E N JA  
A I KO J E N Ä Ä N I Ä

Sekakuoro Somnium Ensemblen 
10-vuotisjuhlalevy Unesi ääni (oma-

Kevään 
levyt 

konserttien 
korvikkeina

KUN PANDEMIA PAKOTTAA 

KONSERTTITOIMINNAN 

JÄIHIN, TALLENTEET 

TULEVAT TARPEESEEN. 

LEVY VOI TOIMIA KONSERTIN 

KORVIKKEENA – SE ON 

HARKITTU KOKONAISUUS, 

JOKA SISÄLTÄÄ TIETYT 

TEOKSET TIETYSSÄ 

JÄRJESTYKSESSÄ. 

Juha Leinonen: Chamber Music
Terhi Paldanius, viulu; Jukka Untamala, 
viulu; Antti Tikkanen, alttoviulu; Tomas 
Nuñez-Garcés, sello; Roope Gröndahl, 
piano; Olli Leppäniemi, klarinetti
Alba ABCD 447

Perttu Haapanen: Compulsion Island, 
Ladies’ Room, Flute Concerto
Helena Juntunen, soprano; Yuki Koyama, 
huilu; Radion sinfoniaorkesteri, joht. Hannu 
Lintu ja Dima Slobodeniouk
Ondine ODE 1307-2

Tuomas Turriago:  
Complete piano solo works 
Tuomas Turriago, piano
Pilfink JJVCD-215

Kromos – 21st-Century Guitar Music
Fagerlund – Aho – Mustonen  
– Tiensuu – Alakotila – Tan Dun
Ismo Eskelinen, kitara
BIS SACD 2395

Finnish music for flute, viola and harp
Almila – Judin – Karlsson
Ensemble Transparent: Erica Nygård, 
huilu; Torsten Tiebout, alttoviulu;  
Päivi Severeide, harppu
Pilfink JJVCD-220

Erbe–Heritage
Haapamäki – Bauckholt – Smolka
Ensemble Musikfabrik,  
joht. Sian Edwards ja Clement Power
Wergo WER 68702

Unesi ääni
mm. Freeman 
Somnium ensemble, joht. Tatu Erkkilä
Omakustanne, SE02

Aikojen ääni / Voice of Generations
Puurtinen – Vannesluoma  
– Whittall – Freeman – Pacius
Lauluyhtyeet MeNaiset, Club For Five ja Signe; 
Sibelius-Akatemian Vokaaliyhtye,  
joht. Nils Schweckendiek
SibaRecords 2020, SRCD 1025

K uuntelin uusimpia suo-
malaisten säveltäjien 
levyjä alusta loppuun, 
konserttimaisella 
otteella. Kahdella le-
vyllä tosin on vain yksi 

kohderyhmän kappale, ja viimeisenä 
esittelemäni kokonaisuus olisi konsert-
tina poikkeuksellinen.

L E V Y L L I S E T L E I N O S TA,  
H A A PAS TA JA T U R R I AG OA 

Juha Leinosen kamarimusiikkilevyn 
(Alba) avausteos, Athene klarinetille, 
pianolle ja jousikvartetille (2015), tem-
paa hurjasti sykkivään virtaan. Kuten 
Kalevi Aho kansitekstissä kuvailee, 
toccatamaisuus hallitsee Athenea ja 
on läsnä levyn muissakin teoksissa. 
Ensimmäinen jousikvartetto Diary 
Sketches (2012) vie motiivisen yhte-
näisyyden äärimmilleen, jopa rajan 
yli, kun mittaa on lähes puoli tuntia. 
Foga klarinetille, viululle, alttoviululle, 
sellolle ja pianolle (2002) on moniulot-
teinen teos, jossa lopun matala rekisteri 
ihastuttaa. Esitykset ovat erinomaisia. 
Kansitekstissä on pyrkimystä taiteiden-
välisyyteen: Ville Lukkarinen analysoi 
kannen kuvituksena olevaa Kuutti 
Lavosen maalausta Maisema maisemas-
sa suhteessa Leinosen musiikkiin. Jää 
avoimeksi, miten juuri tämä maalaus on 
tullut valituksi. Intensiiviset Athene ja 
Diary Sketches olisivat konsertissa par-
haimmillaan väliajan molemmin puolin. 

kustanne) on jo ehditty palkita 
Yleisradion Vuoden levynä. Levyllä kuul-
laan kuoron tilaama Alex Freemanin 
neliosainen Cathedral of Spring (2019), 
eloisa ja upeasti soiva teos. Toisen osan 
(Homily: [In Just-Spring]) harmoniat 
leimahtelevat kirkkaina, ja päätösosa 
(Benediction: Spring Hymnal) kasvaa  
kevään ylistykseksi. Tatu Erkkilän  
johtama kuoro laulaa varmasti.

Kansitekstin mukaan SibaRecordsin 
Aikojen ääni -levy ”tarttuu kuulijaan 
ja vie hänet yllättävälle matkalle halki 
monipuolisten laulumusiikin äänimai-
semien.” Mukana on monenlaista yhtye-
laulua. Club for Fiven tyylipuhdasta 
esitystä Aija Puurtisen kappaleesta 
Joka yö me unessa ajetaan (2019) seuraa 
Josefiina Vannesluoman Liian varhain 
(2019), kiinnostava, kesytön sävellys 
jazztriolle. Sibelius-Akatemian vokaali-
yhtye esittää Matthew Whittallin 
mainion Lauantaisaunan (2017) ja 
Alex Freemanin koskettavan Calle sin 
nombren (2019). Väliin iskee Anna-
Kaisa Liedeksen raa’an dramaattinen 
Marityttö, joka pohjaa inkeriläiseen  
perinnemusiikkiin. Ilman Piae 
cantiones -sävelmiä ja Paciuksen 
motettia kokonaisuus olisi yllättävän 
yhtenäinen, ja konseptissa on itua:  
miksei levyillä tuotaisi yhteen teoksia, 
jotka eivät konserttilavoilla kohtaa?

ANNA PULKKIS

Kirjoittaja on Sibelius-tutkija  
ja musiikkikriitikko.
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Päivittyvä kantaesitysten  
listaus verkossa
 composers.fi/tapahtumatyyppi 
       /kantaesitykset

Orkesteriteosten kantaesityksiä
 sinfoniaorkesterit.fi/fi/konserttikalenteri

Facebook
 Nykkäri-konserttikalenteri

Koronaviruspandemiasta johtuneiden 
rajoitusten vuoksi suurin osa kevään ja kesän 
konserteista on joko siirretty tai peruttu. Alla 
oleva kantaesityslista on päivitetty 26.4.2020 
Suomen Säveltäjät ry:n toimiston ja Komposition 
toimituksen säveltäjiltä tai esittäjiltä  
saamien tietojen perusteella.  
Kaikki tiedot muutoksista eivät  
ole ehtineet tähän lehteen. 

Kantaesityksiä

K E VÄT  2 0 2 0 –

S Y K S Y  2 0 2 0

Kantaesityksiä on koottu pääosin Suomen 
Säveltäjät ry:n jäsenten ilmoittamien 

tietojen pohjalta. Joitain kanta-
esitystietoja 2020 on julkaistu jo 

Kompositiossa 2/2019.

1.2.
JYRKI LINJAMA
Allerheiligentag V
Kaija Saarikettu (viulu)
Kaustisen kansanmusiikki-instituutti

9.2.
ALEX FREEMAN
Missa Brevis
Candomino ja CandoMini,  
joht. Esko Kallio ja Viena Kangas
Olarin kirkko, Espoo 

12.2.
KAIJA SAARIAHO
Sotka souti
Tuuli Lindeberg (sopraano),  
Eija Kankaanranta (kantele)
Helsinki

14.2.
AULIS SALLINEN
Konsertto kahdelle harmonikalle  
ja jousiorkesterille
Sonja Vertainen & Janne Valkeajoki 
(harmonikka), Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesteri,  
joht. Anna-Maria Helsing
Kokkola
”Aulis Sallisen vankka säveltäjän 
käsityöläiskokemus sekä draaman ja 
tarinankertomisen taju näkyi kauttaaltaan 
teoksessa. Alun matalien jousien 
jännitteisen ja tumman taustan sekä 
lyömäsoitinten nokkivien nappausten 
ylle harmonikat aloittivat läpi teoksen 
jatkuvan dialoginsa. Toinen pelimanni 
ennakoivasti tanssiin kutsuen ja toinen 
harmonisesti asiaa vielä pureskellen. 
Keskustelun tuloksena lopulta sitten 
molemmat aina orkesteria myöten 
intoutuivat hurjaan tanssinpyörteeseen 
ja jytkeeseen. Olipa teoksessa paikallisen 
pelimannisävelmän lisäksi kuultavissa 
hieman piazzollamaisia sointulinjoja 
bassojen vaativan urkupisteen päällä.

Kappaleen rakenne on selkeä 
ja looginen jatkumo. Teoksen 
materiaali oli kiinteää ja samalla 
jännittävää. On mukavaa ja helppoa 
kuulla nykysävellystä perinteisilläkin 
harmonioilla ja melodiatematiikalla. 
Tästä kantaesityksestä sai hyvän 
mielen lisäksi vielä mukaansa kotonakin 
vihellettäviä melodiapaloja. Sallinen 
tutkii taidokkaasti erilaisia harmonioiden 
sointivärejä ja siltoja solististen 
harmonikkojen sekä orkesterin välillä. 
Tärkeään rooliin nousi myös Walter 
Witickin monipuolinen sekä ryhtiä ja 
väreilyjä luova lyömäsoitintyöskentely. 
Sonja Vertaisen ja Janne Valkeajoen 
solistiyhteistyö oli saumatonta ja 
hienosti karakterisoitua. Esityksestä 
kuulsi varmuus ja vapautuneisuus.” (Kari 
Pappinen, keskipohjanmaa.fi, 17.2.2020.)

19.2.
JARKKO HARTIKAINEN
Overture in E-flat – “Eroica”
Kymi Sinfonietta, joht. Olari Elts
Kotkan konserttitalo
Kymi Sinfoniettan tilaus

20.2.
JUKKA-PEKKA LEHTO
Monumentin vapaapäivä
Teemu Huunonen (huilu),  
Seppo Kallio (kitara)
Kaamosgalleria, Kuusamo-talo

29.2.
VELI KUJALA
microdancetudes
MikroEnsemble
Andy Warhol Museum, Pittsburgh, USA

1.3.
TUOMAS TURRIAGO
Sonata for Recorder and Cembalo
Eero Saunamäki (nokkahuilu),  
Päivi Vesalainen (cembalo)
Laikun sali, Tampere

3.3.
KALEVI AHO
Klarinettikonsertto, versio klarinetille ja 
kamariorkesterille
Yasmina Spiegelberg (klarinetti), USC 
Thornton Edge, joht. Donald Crockett

Alfred Newman Recital Hall,  
Los Angeles, USA

3.3.
JYRKI LINJAMA  
Via crucis
Dag-Ulrik Almqvist (urut)
Johanneksenkirkko, Helsinki

4.3.
JUHA PISTO 
Gravity
Kaartin Soittokunta,  
joht. Sami Ruusuvuori
Temppeliaukion kirkko, Helsinki

8.3.
LAURI TOIVIO
A Violet Paraphrase
Elina Päkkilä & Erja Unkari (viulu), Marja 
Jukkola (alttoviulu), Anna Huusko (sello)
Juhani Aho -sali, Järvenpää-talo

12.3.
PETRI JUDIN
Summer Serenades
Erica Nygård (alttohuilu), John 
Alén (bassoklarinetti), Vaasan 
Kaupunginorkesteri, joht. James Lowe
Kaupungintalon juhlasali, Vaasa
”Judin kertoo, että teos syntyi solistien 
aloitteesta ja on ollut työn alla noin 2 
vuotta. Lopputulos kuullaan torstaina. 
Teos koostuu neljästä itsenäisestä 
osasta, jotka kantavat nimiä Kytö, Touko, 
Sänki ja Kesanto. ’Tämän teoksen 
itsenäiset osat kuvaavat ikiaikaisia 
viljelyskeinoja. Ne ovat kuin runollisia 
taustoja kappaleille.’ Judin kertoo 
säveltäessään lähtevänsä usein liikkeelle 
nimistä. ’Nimi on teoksen punainen lanka 
ja idea, jonka avulla teos kehittyy. Minulla 
on aina pöytälaatikossani valmiiksi 
nimettyjä teoksia, jotka odottavat 
sävellysten syntyä.’” (Josefiina Vanhanen, 
vaasa.fi, 10.03.2020.)
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18.3. – perut tu 
ROOPE MÄENPÄÄ
Sonaatti huilulle ja pianolle
EETU LEHTONEN
Pinta 
SEPPO POHJOLA
Solo I 
ESA PIETILÄ
Flute Sonata – Zefyros
Sami Junnonen (huilu),  
Tuomas Turriago (piano)
Keskustorin Vanha kirkko, Tampere

21.3. – perut tu 
MINNA LEINONEN 
Meeting Points
Laivaston soittokunta, joht. Petri Junna
Uusi kirkko, Uusikaupunki

23.3.
PAULIINA ISOMÄKI
Kiven tarina
Saana Iljin (piano)
Arkipelag-viikon YouTube-kanava. 
Konsertti oli nähtävissä 13.5.2020 asti.
”Pauliina Isomäki on säveltänyt teoksen 
Kökarin Källskär-saaren innoittamana. 
Vapaaherra Åkerhielm on rakentanut 
sinne oman kreikkalaistyyppisen 
paratiisinsa. Källskärin rannalla on 
jääkauden merkillisesti muovaama 
kivi; Källskärin kannu. Kappaleessa on 
hyvin hitaita jaksoja, jotka kuvaavat 
geologisen ajankulun hitautta, mutta 
toisaalta voimakkaita ja vilkkaita jaksoja, 
jotka kuvaavat elämää kiven ympärillä 
ja mullistuksia, jotka ovat muokanneet 
ja siirrelleet kallioita.” (arkipelagmusik.fi/
arkipelag-viikon-konsertti, 24.4.2020.)

25.3.
KAIJA SAARIAHO
Lullaby 
Anssi Karttunen (sello)
Anssi Karttusen YouTube-kanava
”This is the first performance – in 
confinement – of Kaija Saariaho’s Lullaby 
for solo cello. She wrote the piece as 
a reaction of the sudden passing of 
our friend Oliver Knussen. Olly wrote a 
Tarantella for her 50th birthday and she 
uses material from that little piece as a 
dialogue with her own music. 

I was supposed give the first 
performance of this piece at the Big Ears 
festival on the 26th of March 2020 but 
the festival had to be cancelled because 
of the Covid-19 pandemic. It seems to 
me that this Lullaby is particularly fitting 
for this moment and I didn’t want to let 
the occasion go by for sharing it with 
everyone.” (Anssi Karttunen 25.3.2020, 
Paris.)

26.3. – perut tu 
ADAM VILAGI 
Haamujen kartano
Vilhonkadun kamariorkesteri, 
joht. Olli Helske
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, 
Mikkeli

29.3. – perut tu

JUHA T. KOSKINEN 
Ame no ukihashi
Nobutaka Yoshizawa (13-kielinen koto)
Ninomiya, Japani

2.4.
JAN LEHTOLA
Jousikvartetto 2 ”Sota ja Rauha”
TampereRaw Quartet

Yle Radio 1, Tampere Biennale 2.0
”Jan Lehtola kertoo suunnitelleensa 
jousikvarteton säveltämistä jo 
jonkin aikaa, kun hänen isoäitinsä 
kuoli tammikuussa 2017. Tämän 
siunaustilaisuuteen Lehtola kirjoitti 
urkuteoksen In memoriam, jonka 
runko toimii jousikvarteton viimeisenä 
osana. Teoksen päättävästä neljän 
äänen kelloaiheesta tuli koko kvarteton 
motiivi ja materiaali. Sama urkuteos 
soi säveltäjän esittämänä myös pari 
kuukautta myöhemmin Lehtolan isoisän 
siunaustilaisuudessa.

Isovanhempiensa Lehtola 
kertoo olleen varsin ristiriitaisia 
persoonallisuuksia. Molemmat elivät 
lähes satavuotiaiksi, mutta eivät 
viimeiseen seitsemäänkymmeneen 
vuoteen olleet tekemisissä toistensa 
kanssa varhaisen eronsa jälkeen, vaikka 
asuivatkin Tampereella varsin lähekkäin.

Kvarteton lisänimi ’Sota ja Rauha’ ei siis 
viittaakaan Leo Tolstoin suurteokseen, 
vaan Lehtolan Rauha-isoäitiin. Teos 
päättyy rauhaan, In memoriam, 
Rauhan muistolle. Eräällä viimeisistä 
tapaamiskerroistaan Lehtolan kanssa 
Rauha-isoäiti kertoi keskustelleensa 
tutun pastorin kanssa elämänsä lukuisista 
ristiriitaisuuksista – tähän viittaa sana 
sota. Toki sodan omakohtaisesti 
kokeneen sukupolven edustajalle myös 
talvi-ja jatkosodilla oli Rauhan elämän 
partituurissa painava merkitys.

Lehtola tiivistää: ’Kvarteton inspiraation 
keskipisteenä on yksilö, josta nousee 
laaja, yhteiskunnallista keskustelua 
herättävä musiikillinen fresko’.” (Tampere 
Biennalen verkkosivut, huhtikuu 2020.)

2.4.
ADINA DUMITRESCU
I smiled to the bird on Jupiter
Jan Lehtola (urut)
Yle Radio 1, Tampere Biennale 2.0
”Romaniassa vuonna 1964 syntyneen 
Adina Dumitrescun sävellys, I smiled 

”J
os katson tästä päivästä 15 
vuotta taaksepäin, niin aina 
on ollut joku sävellystilaus 
vetämässä”, kertoo Patrik 
Kleemola. Tilattuja teoksia 

on kertynyt jo yli viisikymmentä, ja osa 
tilaussävellyksistä on kuultavissa Kleemo-
lan kahdella soololevyllä Perchitarrasola 
(2012) ja Through Green Glass (2015). ”Le-
vyjen valmistumisen jälkeen olen tilannut 
myös paljon uusia teoksia, jotka haluan 
ennen pitkää myös tallentaa.”

Kiinnostus nykymusiikin esittämiseen 
kumpuaa jo opiskeluajoilta, jolloin Kleemo-
la tutustui sävellysopiskelijoihin. ”Markku 
Klami sävelsi minulle soolokitarakappaleen 
ja perään kamarimusiikkia. Myös Italiassa 
opiskellessani tutustuin säveltäjiin ja olin 
mukana monenlaisissa yhteistyöprojekteis-
sa”, Kleemola kertoo. Nykyisin hän esittää 
eniten suomalaisten säveltäjien teoksia, 
mutta yhteistyökuvioita on paljon myös 
esimerkiksi italialaisten, argentiinalaisten ja 
saksalaisten säveltäjien kanssa. Kleemola 
on lisäksi konsertoinut ulkomailla uuden 
musiikin soolo-ohjelmilla, viime vuosina 
esimerkiksi Argentiinassa, Uruguayssa, 
Saksassa ja lähes vuosittain Italiassa.

Uuden musiikin soittaminen on Patrik 
Kleemolalle yksi keino haastaa omaa 
estetiikkaansa. Hänen mukaansa esittäjän 
tulisi lähtökohtaisesti olla aina teoksen 
palveluksessa, ja jotta voi uskottavasti 
esittää sävellyksiä, täytyy ymmärtää niiden 

sisäistä logiikkaa. ”Jokainen säveltäjä 
tekee musiikkia omista lähtökohdistaan, 
ja esittäjän täytyy hyvän näyttelijän tavoin 
kyetä samaistumaan teoksen sävelkieleen”, 
hän tiivistää. 

Suurin osa Kleemolan soittamasta 
nykymusiikista on hänen omia tilauksiaan. 
Hän tilaa mielellään joko kitaralle jo entuu-
destaan paljon kirjoittaneilta tai sellaisilta 
säveltäjiltä, joiden musiikki on muuten 
tehnyt häneen vaikutuksen. 

Kleemola kertoo olevansa mielellään 
käytettävissä sävellysprosessin aikana, 
etenkin, jos säveltäjän oma soitin ei ole 
kitara. ”Tehtäväni on tarvittaessa myös 
haastaa säveltäjää, jotta teos saadaan 
soimaan hyvin ja soittimelle istuvaksi.” 
Toki työtapoja on monenlaisia. ”Olen huo-
mannut, että jotkut kontrolloivat lähtökoh-
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taisesti enemmän kirjoittamaansa ja joillakin 
toisilla taas on lähtökohtana pidemmälle 
viety kollaboraatio esittäjän kanssa. Kysy-
mys on sekä estetiikasta että persoonasta, 
ja tämähän on vain rikkaus”, hän tuumii.

Patrik Kleemolan mukaan kitaran rikas 
sointimaailma yläsävelsarjoineen toteutuu 
parhaiten sooloteoksissa – joita hän onkin 
tilannut ahkerasti. Viime vuosina tilaukset 
ovat laajentuneet enemmän myös kamari-
musiikin puolelle, ja on Kleemola kantaesit-
tänyt italialaisen Francesco  
Maggion kitarakonsertonkin. 

Koronaviruspandemian vuoksi kaikki 
loppukevään konsertit peruttiin tai siirret-
tiin myöhemmäksi. Alun perin Tampere 
Biennalen ohjelmassa ollut soolokonsertti 
järjestetään Tampereella 26.8.2020 Ung 
Nordisk Musik -festivaalin yhteydessä osa-
na Tampere Biennale 2.0 -konsertteja. Kon-
sertissa kuullaan kantaesityksinä Mikko 
Heiniön Kitarasonaatti, Juha T. Koskisen 
Ramento ja Harri Suilamon Die Trauben 
hängen saftig – Bernhard-fragmente II. 
Lisäksi ohjelmassa ovat Harri Vuoren ja 
Pertti Jalavan sooloteokset. ”Tammikuus-
sa 2021 Heiniön teos matkaa mukanani 
Coloradoon Yhdysvaltoihin, ja maaliskuulle 
2021 on toteumassa kiertue Italiaan, jolloin 
konserttiohjelmassa on italialaisten ja 
suomalaisten (nais)säveltäjien teoksia”, 
Kleemola kertoo suunnitelmistaan.

HAASTAT TELU: HANNA ISOLAMMI

Kantaesittäjä
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N
ykärimuusikko voi 
joutua monenlaisiin 
tilanteisiin. Esimerkiksi 
roikkumaan japanilai-
seen köysisidontatyyliin 

paketoituna Merikaapelihallin katosta ja 
soittamaan nokkahuilua. Bravade-nokka-
huilukvartetin yksi mieleenpainuvimmista 
produktioista oli vuonna 2017 Helsingin 
Juhlaviikoilla esitetty poikkitaiteellinen  
teoskokonaisuus Jotta näkisin sinut  
paremmin. Kokonaisuuteen kuului myös  
Antti Auvisen säveltämä Ayre-multimedia-
teos, jonka video-osuuden kuvauksista 
mainittu köysiepisodi on peräisin. 

”Nokkahuilu taipuu moneen!”, toteaa 
 Bravade-kvartetin jäsen Hanna Haapa- 
mäki. ”Kvartettimme käyttää sekä  
renessanssi- että barokkinokkahuiluja, ja 
molemmille on sävelletty uutta musiikkia. 
Uusi musiikki avaa nokkahuilistille aivan 
uuden maailman eri tekniikoihin ja ilmai-
suun – se on kuin tutkimusmatka.”

Bravaden tavoitteena on esitellä kuu-
lijoilleen nokkahuilumusiikin laajaa kirjoa 
ja tuoda esiin nokkahuilukvartetin sävyjä 
ja mahdollisuuksia. ”Aivan kvartettimme 
alkutaipaleelta lähtien olemme satsanneet 
monipuoliseen ohjelmistoon”, Haapamäki 
kertoo. ”Siihen on aina kuulunut olennai-

sesti myös uusi musiikki renessanssi- ja 
barokkimusiikin rinnalla. Koen myös, että 
vaikka soittaisimme pääosin renessanssin 
ja barokin aikakausien musiikista kootun 
ohjelman, yleisö on ollut innoissaan, kun 
sekaan onkin laitettu myös jokin uuden 
musiikin sävellys.” Vakiohjelmistoon 
kuuluvat muun muassa Lotta Wennäkos-
ken Meeli sekä kestohitti, eli hollantilaisen 
Chiel Meijeringin Sitting Ducks.

Bravade seuraa aktiivisesti suomalaisia 
säveltäjiä ja tilaa uutta ohjelmistoa. Joskus 
säveltäjät ottavat myös suoraan yhteyttä 
ja ehdottavat yhteistyötä. Bravade tekee 
mielellään yhteistyötä myös sävellyksen 
syntyvaiheen aikana: ”On huippujuttu, jos 
saamme olla mukana sävellyksen luomis-
prosessissa pitkin matkaa kertomassa 

Kantaesittäjä
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BRAVADE
Sunniva Fagerlund
Pauliina Fred
Hanna Haapamäki
Hanna Kangasniemi

 bravade.net

soittimestamme ja kokeilemassa ideoita 
yhdessä. Olen myös sitä mieltä, että kun 
säveltäjä haluaa ja jaksaa tutustua soitti-
meeni, lopputulos on molemminpuolisesti 
palkitseva. Jos sävellys ’istuu’ soittimelle, 
se kuulostaakin hyvältä!”, Haapamäki 
sanoo.

Bravade on kantaesittänyt muun muas-
sa Eero Hämeenniemen, Olli Virtaperkon, 
Sebastian Fagerlundin ja Antti Auvisen 
nokkahuilukvartetot. ”Fagerlundin meille 
säveltämää Windways ja Olli Virtaperkon 
Meren päällä ohuempaa -teoksia esitimme 
myös viime syksyn Japanin kiertueellam-
me, ja yleisökin oli innoissaan”, Haapamäki 
kertoo. ”Meillä on ollut luontevat yhtey-
det näihin säveltäjiin, ja jokainen teos on 
syntynyt hyvässä yhteistyössä säveltäjän 
kanssa.”

Tulevia kantaesityksiä on Sid Hillen 
Bravade (2020), joka oli suunniteltu  
esitettäväksi tornionjokilaaksolaisella  
Väyläfestivaalilla kesäkuussa 2020. 
Koronapandemiatilanteen vuoksi esitys 
peruuntui, mutta uuden suunnitelman 
mukaan sävellys kantaesitetään Suomalai-
sen barokkiorkesterin residenssisarjassa 
Helsingin Ritarihuoneella 18.12.2020.

HAASTAT TELU: HANNA ISOLAMMI

to the bird on Jupiter, syntyi Lehtolan 
tilauksesta Teoston taloudellisella tuella 
joulukuussa 2019 Tampere Biennalen 
konserttiin. Teoksen lähtöidea oli 
seuraava motto:

I thought it died during its long 
autumn flight or somewhere in a 
damaged atmosphere. But one day I got 
a long-distance call and I was happy to 
recognize its voice. ’– I was rescued by a 
moving creature from a world with other 
rules concerning the life-death thing.’ 
’– Good point!’, I answered; ’– make it 
bigger, your new infinitude, and send us 
the map!’

Motto kuvastaa säveltäjän nöyrää 
toivetta siitä, että luonto ja linnut 
planeetallamme eivät täysin tuhoutuisi, 
vaan että jokin suurempi universumin 
voima voisi pelastaa ne ja myös 
meidät itsemme.” (Tampere Biennalen 
verkkosivut, huhtikuu 2020.)

3.4. – perut tu 
SANNA AHVENJÄRVI &  
TAPIO LAPPALAINEN
Water
Tampere Filharmonia,  
joht. Taavi Oramo
Tampere-talo
Tampere Biennalen tilaus 

3.4.
PASI LYYTIKÄINEN
Taival
TampereRaw
Yle Radio 1, Tampere Biennale 2.0 

4.4. – perut tu

ADAM VILAGI 
Monstrous Dimensions
Markku Laakso (kitara), Sho Kubota 
(lyömäsoittimet)
Musiikkikeskus, Kuopio

5.4. – perut tu 
ILKKA HAMMO 
Space Reflections
Andrzej Wilkus (kitara) Martta Jämsä 
(huilu), Kasperi Leponiemi (kitara),  
Aapo Järvinen (huilu)
Organo-Sali, Musiikkitalo, Helsinki

13.4. – perut tu 
LAURI MÄNTYSAARI
Koko yön Vigilia
Maikki Säikkä (sopraano), Teemu 
Mustonen (tenori), Key Ensemble, joht. 
Teemu Honkanen
Martinkirkko, Turku

22.4. – perut tu 
KAI NIEMINEN 
Jousikvartetto nro 4
Meri-Lapin jousikvartetti
Rytikarin työväentalo, Kemi

25.4. – perut tu 
PEKKA JALKANEN
Ilo
Kristi Mühling (kantele)
Arvo Pärt -keskus, Tallinna

13.5. – perut tu 
MARKKU NIKULA
Sininen vihko n:o 10
Teksti: Daniil Harms,  
suom. Katja Losowich
Koiton Laulu, joht. Tomas Takolander
Balderin sali, Helsinki

16.5. – perut tu

PASI LYYTIKÄINEN
Enkeli huusi armoitetulle
ARTTU PUNKKINEN
[uusi teos]
Kamarikuoro Krysostomos,  
joht. Mikko Sidoroff
Joensuun kirkkomusiikkipäivät

18.5.
ADAM VILAGI
GAS
defunensemble
Yle Radio 1

23.5. – perut tu

ASTA HYVÄRINEN
Ostracize
Camilla Hoitenga (huilu),  
Eija Kankaanranta (kantele)
Köln, Saksa

3.6. – perut tu 
ATSO ALMILA
Sodan Soutumies
Markus Nieminen (baritoni), Kymi 

Sinfonietta, joht. Atso Almila
Kymijoen lohisoitto, Kotkan konserttitalo

12.6.
JUHA T. KOSKINEN
JINKO
Ko Ishikawa (shō),  
Miyama McQueen Tokita (koto)
Atelier Jaku, Jokohama, Japani

13.6. – perut tu

AULIS SALLINEN
Sonata per quattro violoncelli
Arto Noras, Frans Helmerson, Samuli 
Peltonen, Jussi Vähälä (sello)
Naantalin Musiikkijuhlat

26.6. – si irret ty kesään  2021
KALEVI AHO 
Sonaatti kitaralle 
Petri Kumela (kitara)
Villaforss, Forssa

29.7.
PERTTU HAAPANEN
Ja yltyvän vehreyteen…
Kamus-kvartetti
Ainola, Järvenpää
Meidän festivaali

30.7.
RIIKKA TALVITIE
Transferre
Terhi Paldanius & Eriikka Maalismaa 
(viulu)
Järvenpään seuratalo
Meidän festivaali

31.7.
VILLE RAASAKKA
Benzene
Eriikka Maalismaa (viulu), Ville Raasakka 
(video ja elektroniikka)
Leonora-sali, Kallio-Kuninkala
Meidän festivaali

10.8.
JORMA PANULA
Opus
Vantaan Viihdeorkesteri, joht. Jorma 
Panula
Temppeliaukion kirkko
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S
uomessa on viime aikoina virinnyt kiinnos-
tus esoteriaan. Kyse ei ole salatieteiden 
uudesta harjoittamisesta – sehän ei ole 
koskaan mihinkään kadonnutkaan – vaan 
tuoreesta taiteen okkultistisiin, spiritualis-
tisiin, teosofisiin ja antroposofisiin kytkök-

siin kohdistuvasta tutkimuksesta. Suurin kunnia tästä 
taiteen tutkimuksen henkisestä heräämisestä kuuluu 
dosentti Maarit Leskelä-Kärjen johtamalle Uuden 
etsijät -tutkimushankkeelle ja sen julkaisuille. (Ks. esim. 
Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa, toim. 
Tiina Mahlamäki ja Nina Kokkinen, Vastapaino 2020.)

Musiikissa esoteerisuus ei ole uusi asia. Ilmeisimmil-
lään se näkyy ”mystisissä” teosaiheissa ja säveltäjien 
ei-valtavirtaisissa maailmankatsomuksissa. Suomalai-
sista säveltäjistä mainittakoon vaikka Ida Moberg, Erkki 
Melartin, Arvo Laitinen, Heidi Sundblad-Halme, Erik 
Bergman, Einojuhani Rautavaara ja Kaija Saariaho.

Syvemmällä tasollaan musiikki ja säveltäminen on 
esoteriaa.

Uskontotieteilijä Antoine Faivren mukaan kaikkea 
esoteriaa luonnehtii usko rakenteellisiin vastaavuuksiin 
kosmoksen ja sen osien välillä, usko luonnon syvään 
viisauteen, usko mielikuvituksen kykyyn tavoittaa nä-
kymättömiä maailmoja sekä usko henkiseen kasvuun. 
Esoteerisille liikkeille on tavanomaista myös halu 
yhdenmukaistaa ajattelutapoja ja luottaa esikuvallisiin 
johtajiin.

Läpi koko tunnetun historian musiikin on tulkittu 
heijastavan maailmankaikkeuden rakenteita. Pytha-
goralaiset lukusuhdevastaavuudet, keskiajan moodit, 
renessanssin musica reservata, wagneriaanis-schopen-
hauerilainen kokonaistaideteos, sarjallisuus sekä 
lukuisat ITE-taiteelliset säveljärjestelmät ja tapa kuvata 
musiikkia jollakin äärikompleksisella luonnontieteelli-
sellä teorialla – näihin kaikkiin kuuluu musiikin mysti-
fiointi salaisen tiedon lähteeksi. 

Rivitekniikka matriiseineen rinnastui maagiseen 
neliöön jo Schönbergillä, ja Erik Bergmanin 1950-luvun 
lopun kirjoitukset ovat säveltämisen luonnonmystisen 
luonteen ylistyksiä – ja vain toissijaisesti rivitekniikan 
esittelyä. 

Esoteerista on myös romanttis-modernistista 
sävellysestetiikkaa luonnehtiva ”luonnonuskoa” lähen-
tyvä puhe teoksesta organismina, jossa ”materiaali 
määrää muodon”. Ikään kuin sävelet olisivat spiri-
tualistisia viestejä välittäviä henkiolentoja. Tai sävellys 
elollinen eliö, jonka kudoksen solut kasvattavat. (Voi-
simmeko siis tutkia, minkälaisia ”määräyksiä” materi-
aalit ovat säveltäjille antaneet? Yhdessä korona-ajan 
somevitsissä korostettiin huonekasveille puhumisen 
harmittomuutta mutta kehotettiin hakemaan apua, jos 
kasvit vastaavat.) 

Nykymusiikin esoteerinen luonne ilmenee myös ti-
lanteessa, jossa johtajagurun (kuten sävellysopettajan)  
erehtymättömässä opastuksessa (opiskelijoiden 
osoittaman kritiikittömän ihailun ilmapiirissä) työsken-
nellään salaperäisen materiaalin (katoavaisten äänien ja 
sävelien) parissa menetelmin, jotka korostavat olevai-
sen välisiä rakenteellisia vastaavuuksia (kuten sarjalli-
set tekniikat) ja asettavat nämä esteettiset lähtökohdat 
muiden estetiikkojen yläpuolelle, kaikkein ”aidoimmik-
si” (kuten 1900-luvun jälkipuolen modernismi). 

Salatun tiedon paljastaminen on rikkeistä suurin. 
Taidemusiikissa sellaisesta voi seurata pahimmillaan 
kapeakatseisia syytöksiä ohjelmallisuudesta, poliitti-
suudesta, elokuvamaisuudesta tai populaariudesta. 

Mitä vähemmän musiikin tekijät eristäytyvät omiin 
esoterioihinsa, sitä enemmän nykymusiikki keskuste-
lee ja tavoittaa uusia yleisöjä. 

JUHA TORVINEN

Kirjoittaja on musiikkitieteilijä.

Esoteerisia 
viboja

Päätoimittajalta
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26.8. – siirret ty, alun perin  4.4. 
JUHA T. KOSKINEN 
Ramento
HARRI SUILAMO 
Die Trauben hängen saftig – Bernhard-
Fragmente II
MIKKO HEINIÖ
Kitarasonaatti
Patrik Kleemola (kitara)
Vanha kirkko, Tampere

28.8. – siirret ty, alun perin   2.4. 
JOEL JÄRVENTAUSTA
Songs of Empty Landscapes
MARIA KALLIONPÄÄ
El Canto del Mar Infinito
LAURI TOIVIO
Valse Vanitas
Uusinta Ensemble
Puistotorni, juhlasali Konsu, Tampere
”Vastikään 20-vuotisjuhliaan viettänyt 
nykymusiikkiyhtye Uusinta Ensemble 
tarjoaa monipuolisen kattauksen 
uusimpia teoksia luontoaiheineen. 
Konsertin avaa Matilda Seppälän Vuolle 
sopraanosaksofonille ja viululle, jonka 
nimi viittaa sekä vuolemiseen että vuohon 
(virta).

Lauri Toivion Dance Scenes 
-kokonaisuuteen kuuluva Valse Vanitas 
saa nyt kantaesityksensä. Mäntän 
Musiikkijuhlilla 2000 kantaesitettiin 
’Tanssin apoteoosi’ -konsertissa Dance 
Scenes -kvintetto, jonka toinen osa 
Valse Vanitas jäi tuolloin rannalle 
keskeneräisenä. ’Vanitas’ (lat. ’turhuus’) 
on erityisesti kuvataiteessa käytetty 
symbolinen aihelma, joka kuvaa elämän 
rajallisuutta, nautintojen turhuutta ja 
kuoleman jatkuvaa läsnäoloa.

Joel Järventaustan Songs of Empty 
Landscapes on Uusinta Ensemblen oma 
tilausteos, jonka inspiraationa on ollut 
minimalistinen valokuvaus, erityisesti 
Bruce Perryn luontokuvat. Nämä kuvat 
esittävät erilaisia ’tyhjiä’ maisemia 
valkoisista lumitasangoista laajoihin, 

korventuneisiin autiomaihin. Jokainen osa 
on itsenäinen ja tarjoaa ikkunan yhteen 
maisemaan.

Ari Romppasen pianotrio Arcturuksen 
temaattisen materiaalin lähtökohtana 
on Beethovenin Archduke-trio. Arcturus 
lainaa Beethovenilta useampaakin 
motiivia, jotka eivät esiinny teoksessa juuri 
missään sellaisenaan vaan useimmiten 
hyvinkin verhottuina. Kokonaismuodoltaan 
teos hahmottuu lyhyiden transitioiden 
yhteensitomaksi kolmiosaiseksi 
kokonaisuudeksi.

Konsertin päättää Maria Kallionpään El 
Canto del Mar Infinito, joka on Tampere 
Biennalen tilausteos. Kallionpää kertoo 
teoksesta seuraavaa:

’Olen asunut koko elämäni meren 
lähettyvillä, se on ollut minulle tärkeä 
elementti aina syntymästäni lähtien. 
Vaikka rakastamieni Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan vesistöt ovatkin kohdallani 
vaihtuneet Hongkongin rannikoihin, 
molempia alueita yhdistää niiden 
suojelemisen tärkeys: El Canto del 
Mar Infinito on osa tähän tematiikkaan 
pohjautuvaa teossarjaani. Meren läsnäolo 
kuuluu teoksen sävelmateriaalissa ja 
instrumentaatiossa, josta osa on tuotettu 
analysoimalla vedenalaisia äänimaailmoja.’” 
(Tampere Biennalen verkkosivut, 21.4.2020.)

syyskuu 2020
VILLE RAASAKKA
Bark 
Lapin kamariorkesterin puhallinkvintetti
Korundi, Rovaniemi

26.9.
JUKKA VIITASAARI
The Community Band Suite
Hillcrest Wind Ensemble
San Diego, Kalifornia, USA

8.10. 
KARI TIKKA
Rakkaus on väkevä kuin kuolema
Aarne Pelkonen, Jenni Lättilä, Esa 
Ruuttunen, Satu Vihavainen, Helsingin 
kamariorkesteri, joht. Kari Tikka
Aleksanterin teatteri, Helsinki

2.10.
OUTI TARKIAINEN
Jään lauluja

SAMPO HAAPAMÄKI
[uusi laulusarja]
Tuuli Lindeberg (sopraano), Radion 
sinfoniaorkesteri, joht. Hannu Lintu
Musiikkitalo, Helsinki
Yleisradion tilauksia

24.10.  
JUHANI KOMULAINEN 
Kevät 
Teksti: Eila Kivikk’aho.  
Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat,  
joht. Riku Laurikka
Helsinki

24.10.
JUHA T. KOSKINEN
HOSHI MANDARA
Kimihiro Yasaka (piano)
Nagoya, Japani
  
9.11. – siirret ty, alun perin  3.5.  
ROOPE MÄENPÄÄ  
Kolloidi  
JAMI KIANTO  
Häviöjuhlat
JONNE VALTONEN  
14.4k handshake  
ROGER WANAMO  
[uusi teos]  
Ville Hautakangas (piano)
Pieni sali, Tampere-talo

14.11. – siirret ty, alun perin  17.4.
SEBASTIAN FAGERLUND
Dreamland
Polyteknikkojen kuoro,  
joht. Saara Aittakumpu
Ritarihuone, Helsinki

14.11.
JUKKA VIITASAARI
A String of Winds
Pirkanmaan musiikkiopiston 
Puhallinorkesteri Windus 2 & Mini/
Juniorijouset
Tampere

18.12.
SID HILLE
Bravade
Bravade-nokkahuilukvartetti
Ritarihuone, Helsinki
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15.8.
MATKA-AVUSTUSTEN  
HAKUAIKA PÄÄTTYY

24.8.–29.8.
UNG NORDISK MUSIK  

TAMPERE 
 unmfestival.fi

31.8.
SÄVELLYSKONSERTTI- 

AVUSTUSTEN HAKUAIKA  
PÄÄTTYY

2.–3.10. 
SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY  

75 VUOTTA 
Juhlakonsertti, syyskokous  

ja juhlaillallinen
(Päivämäärät saattavat muuttua)

31.10.
SUOMEN SÄVELTÄJÄIN  
SIBELIUS-RAHASTON  
HAKUAIKA PÄÄTTYY

28.11.
YHDENVERTAISESTI  

SÄVELTÄEN -HANKKEEN  
KONSERTTI JA SEMINAARI

Musiikkitalon Organo-sali,  
Helsinki

KESÄN JA SYKSYN 2020  
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

KOMPOSITIO  
2/2020  
ilmestyy

viikolla 51


