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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.



composers.fi/tietoa-yhdistyksesta/historia/

HARPAN KONSERTTISALI. KUVA: HARPA

9

22

Kärkihankkeen avulla Suomen Säveltäjät haluaa lisätä sävellyksen opetusta kouluissa ja musiikkioppilaitoksissa.

Tämän vuoden Pohjoismaiset musiikkipäivät oli täynnä omituisuuksia. Mitä Reykjavikissa tapahtui?

Lisää töitä
säveltäjille!

Islanti kahmi
festivaalin itselleen

KUVA: ANTTI AHONEN

28

18

Levyt,
korvat & Kare

Uudet teokset juhlistavat
100-vuotiasta Suomea

Jaakko Kuusiston tarttuvaa hehkua ja
kontrabasson kuninkaallinen Teppo
Hauta-aho. Toimittaja Kare Eskola
kuuntelee tuoreita levytyksiä.

Sibeliuksen seuraajat on säveltäjien ja
orkestereiden yhteinen ponnistus. Ensi
vuonna kantaesitetään peräti 15 uutta
teosta eri puolilla Suomea.

KUVA:YLE

Suomen Säveltäjät ry
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki
saveltajat@composers.fi
puh. 09 445 589
composers.fi
 facebook.com/suomensaveltajat
Toimisto
Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen
Toimistosihteeri Maisa Mikkonen

10 ”Lahjakkuutta,

käsityötaitoa ja
rankkaa työtä”

Raimo Uunila on ohjannut lyhyiden
säveltäjädokumenttien sarjan, joka
on nyt valmistumassa. Jimmy Träskelin haastattelee Uunilaa säveltäjän
työtä ja arkea yhdistävien dokumenttien tekemisestä. Toimittaja
Andrew Mellor puolestaan kertoo,
mitä hän oppi suomalaisesta uudesta
musiikista ja sen tekijöistä haastattelujen yhteydessä.

Hallitus
Antti Auvinen, puheenjohtaja
Olli Virtaperko, varapuheenjohtaja
Markus Fagerudd
Veli Kujala
Ilari Laakso
Minna Leinonen
Riikka Talvitie
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Pääkirjoitus

SÄVELTÄJYYS NÄKYVÄKSI JA KUULUVAKSI

T

aidemusiikki ja luova säveltaide
ovat vahvasti esillä Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Juhlavuoden käyttöön on suodatettavissa
helposti helmiä suomalaisen luovan
säveltaiteen rikkaasta historiasta.
Mielenkiintoista on kuitenkin se, mitä oman aikamme musiikista suodattuu esiin.
Tämä nivoutuu siihen, että säveltäjyyden näkyvyys
on yhdistyksellemme tärkeää. Tarvitaan elävien
säveltäjien monipuolisia teoksia kattavasti ympäri
Suomea, jotta aikamme kotimainen musiikki on elinvoimainen osa suomalaisuutta niin juhlavuosina kuin
arjessa. Ensi vuonna esitetään peräti 15 uutta orkesteriteosta eri puolilla Suomea Sibeliuksen seuraajat
-hankkeen tuloksena.
Sävellysten ohella toimiva tapa tehdä säveltäjyyttä
näkyväksi on kuunnella säveltäjien omaa ääntä kertomassa omasta työstään. Yhdistyksen juhlavuonna
2015 käynnistetty säveltäjädokumenttihanke on valmis. Osia siitä on nähtävissä jo nyt verkkosivuillamme, ja kokonaisuus julkistetaan alkuvuodesta 2017.
Andrew Mellorin luotsaamassa englanninkielisessä
materiaalissa on tarttumapintaa kansainvälisestikin.
Tämän lisäksi yhdistys hallinnoi jo lakkautetun
Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiön dokumenttimateriaalia säveltäjistä. Pekka Hakon ainutlaatuiset
1980- ja 1990-luvun säveltäjähaastattelut digitoidaan
laajempaa käytettävyyttä ja arkistointia silmällä
pitäen. Digitoinnin myötä materiaali tallennetaan
jälkipolville ja tutkijoiden saataville.
Lehtemme ulkoasua ja konseptia on uusittu. Tähän
on päädytty, koska lehteä halutaan jakaa myös
jäsenistöä laajemmin. Tämä on ensiaskel lehden kehittämisessä sekä meitä säveltäjiä että meille tärkeitä
sidos- ja kohderyhmiä ajatellen. Samalla olemme
ottaneet käyttöön vaihtuvan vastaavan toimittajan
käytännön: sama henkilö tekee kaksi lehteä, minkä
jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle.

Yhdistyksemme on mukana rakentamassa ja turvaamassa säveltäjyyden ja taidemusiikin tulevaisuutta.
Mielestäni tässä työssä parhaita keinoja on osallistaa
lapsia ja nuoria taidemusiikin tekemiseen. Tämä
vaatii säveltäjien ja opettajien kouluttamista sekä
sellaisten olosuhteiden rakentamista, joissa opittua
kokeillaan ja joissa lapsi ja nuori saa riittävän laajasti
ja pitkäkestoisesti tietoa taidemusiikista. Ja ennen
kaikkea taidemusiikkia täytyy tehdä taidemusiikin
ehdoilla. Ensi vuonna yhdistyksemme toimii aktiivisesti edunvalvonnan ohessa myös pedagogisten
hankkeiden moottorina.
Suomessa taidemusiikin menestyksen avain ovat
olleet pitkäjänteinen työ, ajassa olevien impulssien
ymmärrys ja sen mukaan toimiminen sekä näkemyksellisyys. Yhdistys haluaa olla mukana rakentamassa
tulevaisuutta sellaiseksi, jossa taidemusiikki ja säveltäjyys voivat hyvin ja kehittyvät. On selvää, että tähän
pyrittäessä on toimittava tänään.
A N T T I AU V I N E N

Suomen Säveltäjät ry:n
hallituksen puheenjohtaja

N O R D I C M AT T E R S:

Lontoo juhlii koko vuoden
pohjoismaista kulttuuria
Lontoon Southbank Centre käynnistää 16.12.2016 Tove
Janssonin ja Muumien näyttelyllä vuoden mittaisen
pohjoismaisten tapahtumien sarjan. Nordic Matters
käsittelee pohjoista ulottuvuutta koko rikkaudessaan,
sillä ohjelmassa esitellään myös Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kulttuuria.
Sarjan keskeisiä musiikkitapahtumia on Pohjoismaiset musiikkipäivät 28.9.–1.10.2017. Vetovuorossa
ohjelmiston kokoamisessa on Ruotsi. Heinäkuussa
järjestetään kuorofestivaali, jossa vierailee kuoroja kaikista pohjoismaista. Lisämausteena tässä tapahtumassa on pohjoismaista Isoon-Britanniaan muuttaneiden
kuoro, joka kootaan varta vasten festivaalia varten.
Suomen 100-vuotissyntymäpäivien tietämillä
arkkitehtiopiskelijat rakentavat Southbank Centreen
saunan. Talven ohjelmassa on myös päivätansseja,
joissa lontoolaiset voivat opetella vaikka suomalaista
tangoa.
Teemavuoden rahoitukseen osallistuu Pohjoismainen ministerineuvosto.



southbankcentre.co.uk/nordicmatters
#NordicMatters

> Paljon tuhkaa, vähän laavaa (Pohjoismaisista musiik-
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Madetoja-säätiön
avustukset haussa
Suomen Säveltäjät ry:n perustama Madetoja-säätiö
julistaa haettavaksi 1.1.–31.1.2017 avustukset, joita
myönnetään
• Leevi Madetojan teoksiin liittyviin hankkeisiin,
• uusien suomalaisten sävellysten tilaamiseen ja
• rajoitetusti uuden suomalaisen musiikin
taltiointiin ja esittämiseen.

kipäivistä 2016 Reykjavikissa) s. 22

KUVA: JARI KUUSENAHO © MOOMIN CHARACTERS

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille esiintyjille
ja esiintyjäyhteisöille, jotka eivät saa huomattavaa
julkista tukea. Avustusta hakee esiintyjä tai tilaaja,
mutta taltiointitukea voi hakea myös säveltäjä.
Sävellystilauksia koskevissa anomuksissa on oltava
mukana säveltäjän suostumus. Yhteisöjen tulee
liittää anomukseensa tilinpäätös ja talousarvio.
Avustusta ei myönnetä
• jo toteutuneisiin hankkeisiin,
• hakijalle tai säveltäjälle, jolla on säätiöstä
tuettu keskeneräinen projekti eikä
• samalle hakijalle tai säveltäjälle
kahtena peräkkäisenä vuonna.
Avustusta haetaan verkossa osoitteessa
www.klaavi.fi. Sähköpostitse tai kirjeinä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä. Myönnetyt avustukset
maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä vastaan.
Lisätiedot:
Madetoja-säätiön asiamies Annu Mikkonen,
puh. (09) 445 589, annu.mikkonen@composers.fi
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KUVA: ANNU MIKKONEN

TOMMI KÄRKKÄINEN: TRIPTYYKKI (2016)

K
Syyskokous: Nykkäriä YouTubeen

Säveltäjä Tommi Kärkkäinen on pitänyt ensimmäisen omien maalaustensa

näyttelyn Porvoossa syys-lokakuussa.
Näyttelyn työt olivat muotokuvia, tunnelmia ja harjoitelmia sommittelun ja
Anders Zornin (1860–1920) väripaletin
maailmassa. Näyttelyyn valikoituneet työt
olivat vuosilta 2014–2016. Valikoimassa oli
muutama kurssityö, ja Kärkkäisen sanoin
”muut maalaukset ovat syntyneet pienes-

sä työhuoneessa ahkeroiden sekä harjoitellen kurssilla opittuja asioita.” Näyttely
järjestettiin Porvoon kansalaisopiston
Aula-galleriassa. – Kärkkäisen muotokuva
Jouni Kaipaisesta on julkaistu Kompositiossa 2/2015.

Klaavin sähköinen
haku korvaa
paperianomukset

PATRIK STENSTRÖM

Yrjö-palkinto
Esa Pietilälle

6 •

”Esa Pietilä tunnetaan rohkeana
improvisoijana ja musiikillisena visionäärinä. Hänen sävellystuotantonsa
on monipuolista, mistä esimerkkinä
mainittakoon yhteistyö klassisen
musiikin orkestereiden kanssa. Pietilän
musiikki on saanut myös kansainväliset
jazzkriitikot polvilleen.”
Näin Suomen Jazzliitto perustelee
Esa Pietilälle luovutettua Yrjö-palkintoa. Palkintoa myönnettäessä
kiinnitettiin huomiota myös hänen
rajoja rikkovaan näkemyksellisyyteensä
avantgarde-jazzin saralla. Palkintoa on
jaettu vuodesta 1967. – Pietilä on ollut
Suomen Säveltäjät ry:n jäsen vuodesta
2015.
Valtakunnallisilla Jazzpäivillä myönnettiin myös Yleisradion Varjo-Yrjö-palkinto. Sen sai Maarit Kytöharju, joka on
valokuvannut muusikoita ja säveltäjiä
usean vuosikymmenen ajan.

KOMPOSITIO 2/2016

Madetoja-säätiö ja Sibelius-rahasto suunnitteli sähköistä apurahojen hakua, ja kun mukaan saatiin Elvis ry:ssä hallinnoitava Georg
Malmstén -säätiö, päätettiin tilata yhteinen
verkossa toimiva hakujärjestelmä. Kaikkien
edellä mainittujen säätiöiden toiminnassa
tavalla tai toisella mukana ollut Jari Eskola
teki järjestelmäsuunnitelman, jonka toteutti
tamperelainen SuperHelio Oy.
Järjestelmää rakennettiin koko tämä vuosi,
ja se sai nimekseen Klaavi. Klaavissa on tässä
vaiheessa kolme säätiötä, joilla kaikilla on
oma hakuosionsa. Sibelius-rahastolla on neljä
erilaista apurahaa, Madetoja-säätiöllä kolme ja
Malmstén-säätiöllä yksi. Lokakuun alussa avattiin sekä Sibelius-rahaston että Malmstén-säätiön ensimmäinen sähköinen haku.
Seuraavia hakukierroksia varten tarkennetaan sähköisen haun ohjeistusta. Hakijoille terävöitetään, mihin tarkoitukseen säätiöistä myönnetään apurahoja ja avustuksia.



klaavi.fi

ONNITTELEMME!

Tommi Kärkkäinen
debytoi
taidemaalarina

Suomen Säveltäjät ry:n syyskokoukseen
ja -seminaariin lokakuussa osallistui
puolen sataa yhdistyksen jäsentä. Seminaarin aiheena oli tällä kerralla YouTube
ja sen suomat mahdollisuudet nykymusiikin säveltäjälle.
defunensemblen taiteellinen johtaja
Sami Klemola ja Pasimusic-festivaalin
taiteellinen johtaja ja perustaja Pasi
Lyytikäinen kertoivat, miten he ovat
hyödyntäneet YouTubea tapahtumien
ja sävellysten edistämiseen ja esittämiseen. Nykymusiikin näkymisessä
verkkoalustoilla näyttää olevan vielä
paljonkin hyödyntämätöntä potentiaalia.
Teoston verkkojakeluasiantuntijat
Saija-Leena Tiainen ja Markus Kaarto
esittelivät verkkojakelupalvelujen käytön
kehitystä, ansaintalogiikkaa ja sopimuskäytäntöjä. Teostolla on nykyään
lisensiointisopimus YouTuben kanssa,
mikä on aimo askel parempaan päin
muutaman vuoden takaisesta tilantees-

10.1.
24.1.
4.2.
9.2.
14.2.
16.3.
19.3.
1.4.
17.4.
25.4.
16.5.
7.6.
18.6.
19.6.

Harri Vuori 60 v
Oliver Kohlenberg 60 v
Kari Väkevä 60 v
Charles Morrow 75 v
Herman Rechberger 70 v
Teodor Nicolau 70 v
Ulf Långbacka 60 v
Leonid Bashmakov 90 v
Andrus Kallastu 50 v
Harri Ahmas 60 v
Kirmo Lintinen 50 v
Olli Mustonen 50 v
Daping Qin 60 v
Timo Laiho 60 v

ta. Palvelu ei kuitenkaan ole musiikin
tekijälle kultakaivos, ja tulonmuodostus
on varsin monimutkaista. Toivomme,
että EU:ssa vireillä oleva tekijänoikeusuudistus tuo uutta lainsäädäntöä, joka
parantaa sisällöntuottajien asemaa verkkoympäristössä ja etenkin YouTuben
kaltaisilla verkkoalustoilla. Ensimmäistä
kertaa yhdistyksen historiassa seminaari lähetettiin suorana yhdistyksen
YouTube-kanavalla. Lähetys tallennettiin
ja se löytyy YouTubesta esimerkiksi
haulla Suomen Säveltäjät ry.
Seminaarin jälkeen syyskokouksessa valittiin jäsenet Sibelius-rahaston
hallitukseen. Hallituspaikkoja oli jaossa
viisi, ja äänestyksessä valittiin uudestaan
Tapio Lappalainen, Pasi Lyytikäinen ja
Olli Virtaperko sekä uusina jäseninä
Eeva Rysä ja Heikki Valsta. Hallituksessa jatkavat viime vuonna valitut Kimmo
Hakola, Tuija Hakkila, Markku Klami,
Juho Laitinen ja Veli-Matti Puumala.

KOM
POS
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Core promoaa
säveltäjiä
Music Finland avasi kesällä verkossa
uuden Core-palvelunsa. Tämä Composers & Repertoire -kokonaisuus
sisältää yli 1000 suomalaista säveltäjää
ja yli 37 000 sävellystä, joista jakelussa
on noin 13 000. Coren kulmakivenä on
Music Finlandin laaja ja ainutlaatuinen
suomalaisen musiikin nuotisto, jonka
materiaaleja jaetaan sekä perinteisinä
nuotteina että digitaalisina versioina.
Core-sivu kokoaa myös säveltäjäesittelyitä, soivia näytteitä ja mm. Finnish
Music Qarterly (FMQ) -lehden englanninkielisiä artikkeleita.
Music Finland kehittää yhä digitaalisia palveluitaan ja tähtää entistä
enemmän yksilöllisiin ja kohdennettuihin palveluihin.



core.musicfinland.fi

Kapellimestari Rolf Gupta ja
Leonid Bashmakov.

KUVA: SUOMEN SÄVELTÄJIEN ARKISTO.
KOMPOSITIO 2/2016
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Teosto toteutti lukuvuonna 2013–2014
Koulujen BiisiPumppu -projektin. Hankkeen tarkoituksena oli edistää luovaa
musiikin tekijyyttä kouluympäristössä ja
samalla madaltaa kynnystä säveltämiseen.
Säveltäjyyden jäljillä – Musiikintekijät
tulevaisuuden koulussa yhtenä kohderyhmänä ovat musiikkikasvatuksen ammattilaiset. Kirjassa puheenvuoron saavat
projektiin osallistuneet musiikintekijät
ja opettajat. Teoksen ovat toimittaneet
Heidi Partti ja Anu Ahola.
Teos on saatavana painettuna ja
verkkoversiona.



https://helda.helsinki.fi/
handle/10138/169020

Sävellyskonsertteja
syksyllä 2016
Teppo Hauta-aho
24.9. Praha, Tšekki
Pekka Kostiainen: Requiem
1.11. Mikaeli, Mikkeli
2.11. Taulumäen kirkko, Jyväskylä
Suvi Väyrynen (sopraano), Ena Pongrac (mezzosopraano), Simo
Mäkinen (tenori), Tapani Plathan (basso), Musica-kuoro, valm.
Pekka Kostiainen, Sinfonia Jyväskylä, joht. Ville Matvejeff.
MIKKELIN ESITYS TALTIOITIIN, JA ALBA RECORDS JULKAISEE
ÄÄNITTEEN KEVÄÄN 2017 AIKANA.

Markus Fagerudd: Kyrkospelet Jeriko
4. ja 5.11. Mustasaaren kirkko
Solistit: Ulrica Berg, Frank Berger, Niall Chorell, Sören Lillkung,
Kristoffer Streng, Robin Turunen, Petter Eklund ja Johan Heikkilä
Mustasaaren seurakunnan kuorot, valm. Susanne Westerlund,
Korsholms kammarorkester, joht. Rainer Holmgård.
Ohjaus: Elin Smedlund
ESITYSTALTIOINTI LÄHETETÄÄN YLE RADIO 1:SSÄ 6.1.2017

SÄVELTÄJYYDEN
JÄLJILLÄ
Musiikintekijät
tulevaisuuden koulussa

heidi partti anu ahola

Sid Hille
14.11. Temppeliaukion kirkko, Helsinki
Quatuor no. 2 – In Farben
Music from ”Ugetsu – soundscapes”
Quatuor no. 3 – Equilibrium
Maija Linkola (viulu), Elina Viitasaari (viulu), Lotta Poijärvi (alttoviulu), Markus Hohti (sello), Sid Hille (piano & elektroniikka)
Jouko Tötterström
22.11. Oulun ammattikorkeakoulun konserttisali, Oulu
Arto Alikoski, Riina Salminen ja Iiris Tötterström (sello)
Eeva Havulehto ja Outi Rahko (piano)
Markku Korhonen (klarinetti)
Janne Sihvo (basso)
Kantaesityksiä s. 41

>
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Teoston
BiisiPumppuhankkeesta on
julkaistu kirja

Vuosi 2017: Kärkihanke ”Ääneni äärelle”

KUVA: LAURA PUKKI

K

Pekka Kostiainen
ja Musica-kuoro.

T

TYÖTÄ SÄVELTÄJÄLLE:
UUSI HANKE LISÄÄ
SÄVELLYKSEN OPETUSTA

aiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman uudistumisen myötä säveltäminen on nousemassa
yhä vahvempaan asemaan
kouluissa ja musiikkiopistoissa. Juuri nyt meillä on tarve pysyä
muutoksessa mukana ja paitsi osallistua
sävellyspedagogiikkaprojekteihin myös
olla aktiivisesti luomassa uusia hankkeita,
jotka edistävät taidemusiikin kehittymistä
ja kasvua ja vaalivat suomalaisen musiikin
monimuotoisuutta.
Suomen Säveltäjät ry:llä on takanaan
useita sävellyspedagogiikkahankkeita.
Kordelinin säätiön ja Opetushallituksen
tukemassa hankkeessa vuosina 2015–2016
oli mukana 14 yhdistyksemme säveltäjää.
Kolmio- ja ITU-hankkeet työllistivät säveltäjiä vuosina 2013–2015.
Sävellyspedagogiikkahanke Ääneni
äärelle on Suomen Säveltäjät ry:n vuodelle
2017 suunniteltu toiminnallinen kärkihanke, jonka käynnistämiseen on haettu
avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia
ja nuoria taidemusiikista sitä itse säveltämällä ja kehittää oppilaitosten valmiuksia
järjestää sävellysopetusta. Hanke keskittyy

sävellyksen alkeisopetuksen kehittämiseen
ja säveltäjien pedagogiseen koulutukseen.
Mikäli avustus myönnetään, hankkeessa
työllistyvät säveltäjät valitaan avoimen haun
kautta kevättalvella 2017. Projekti toteutuu
kunkin hankkeeseen osallistuvan säveltäjän
lähialueen musiikkioppilaitoksen musiikin
perusteiden tunneilla tai koulujen musiikkitunneilla lukuvuonna 2017–2018.
Hallituksemme yhtenä päämääränä on
avata uusia työllistymismahdollisuuksia
säveltäjille. Samoin haluamme vahvistaa
opetuksen sukupuolista tasa-arvoisuutta:
säveltäminen voi olla sekä tytöille että pojille muusikkoutta vahvistava väline itseilmaisuun, houkutteleva harrastus – tai myöhemmin ammatti. Suomalaisen taidemusiikin
tulevaisuus turvataan toimilla, joiden kautta
lapsia ja nuoria osallistetaan taidemusiikkiin
laajasti. Olemme hyvin toiveikkaita, että
lisääntyvä kiinnostus säveltämiseen niin
kouluissa kuin musiikkiopistoissakin kartuttaa myös sävellysopetuksen kysyntää.
Teosto tukee hanketta 20 000 eurolla.
MINNA LEINONEN

Kirjoittaja on säveltäjä, sävellyksenopettaja ja
Suomen Säveltäjät ry:n hallituksen jäsen

KOKEMUKSIA SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N PEDAGOGIIKKAHANKKEISTA:


composers.fi/tietoa-yhdistyksesta/hankkeet
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COMPOSING OUT LOUD
– 13 SÄVELTÄJÄMUOTOKUVAA
Composing Out Loud

Composing Out Loud on lyhyiden
säveltäjähenkilökuvien sarja, joissa näkyy
vahvasti työ ja arki. Sarjaan liittyvä esittelyelokuva
julkaistaan yhdistyksen verkkosivulla
joulukuussa 2016.

Dokumenttisarja
kurkistaa säveltämisen
kulissien taakse

SEBASTIAN DUMITRESCU
PERTTU HAAPANEN
SID HILLE
ANNA HUUSKONEN
JUHO KANGAS
MINNA LEINONEN
MAGNUS LINDBERG
SEPPO POHJOLA
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
OUTI TARKIAINEN
OLLI VIRTAPERKO
LOTTA WENNÄKOSKI
AKI YLI-SALOMÄKI

P

orvoolainen mediataiteilija
Raimo Uunila sai Suomen
Säveltäjät ry:ltä tilauksen
ohjata yhdistyksen 70-vuotisjuhlan kunniaksi suomalaisia
säveltäjiä esittelevän dokumenttiprojektin. Yhdessä
englantilaisen toimittaja Andrew Mellorin
kanssa ideoitu kokonaisuus muodostui lopulta
13-osaiseksi lyhyiden dokumenttien sarjaksi.
Projekti vei kulttuuria ja taidemusiikkia rakastavan Uunilan ainutlaatuiselle retkelle säveltaiteen kulissien taakse.
Raimo Uunila on media-alan konkari, joka
toimii yrittäjänä Magnusborgin studioilla
Porvoossa. Mediataiteen alalla vaikuttanut
Uunila on vuosikymmenten saatossa siirtynyt
vähitellen perinteisempään ilmaisuun televisio- ja elokuva-alalla. Erityisen kiinnostuksen
kohteena ovat kuitenkin aina pysyneet taide,
ihmiset ja dokumentit.
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”Olen aikaisemmin tehnyt hieman
vastaavanlaisia henkilökuvia nykytanssikoreografeista ja arkkitehdeistä”, Uunila
sanoo. ”Minua kiinnostaa aiheena aivan
loputtomasti taideteoksen synty ja sen
tekijä. Sitä kautta minun oli helppo
lähestyä tätä työtä.”
Arvokasta materiaalia syntyi
lopullisia versiota enemmän
Suomen Säveltäjät ry halusi juhlavuotenaan tuottaa dokumenttihankkeen,
jolle Raimo Uunila kutsuttiin antamaan
muoto. Uunila esitteli ideoita siitä, kuinka projektin voisi toteuttaa käytössä
olevilla resursseilla.
”Aloimme muovata kokonaisuutta
paljolti puheen ympärille”, Uunila sanoo.
Lopputuloksena syntyi 13 intiimiä
henkilökuvaa, jotka tarjoavat harvinaislaatuisen näkökulman säveltäjien
työhön ja säveltaiteen sielunelämään.
”Tavallaan kyseessä on kaikessa
yksinkertaisuudessaan säveltäjien esittelyistä”, Uunila toteaa.
”Ne avaavat säveltäjien maailmaa
ulospäin ja toimivat suoraan promootiovälineinä. Toisaalta niiden tarkoitus
on yleisemmällä tasolla esitellä taiteen
tekemistä ja taideteoksen syntymistä.”
Dokumenttisarjan toimittajaksi

”

ryhtyi englantilainen Andrew
Mellor, joka valikoi sarjaan päätyneet taiteilijat ja jututti heitä
haastattelutilanteissa.
”Andrewn mukanaan tuoma ulkopuolinen näkökulma suomalaiseen
asiaan oli nerokas”, Uunila kiittelee.
”Taiteilijoiden valikoima on nuorekas ja mielestäni erittäin onnistunut.
Mukana on hyvin erilaisia taiteilijoita,
jotka tarjoavat tarttumapintaa hyvin
moneen suuntaan.”
Esittelyissä pyrittiin alusta lähtien
lyhyeen ja kiteytettyyn ilmaisuun.
Kunkin valmiin dokumentin kesto on
vain viidestä kymmeneen minuuttia.
”Andrewn ansiosta haastattelutilanteista tuli kuitenkin niin miellyttäviä,
että ne venyivät varsin pitkiksi.”, Uunila
nauraa. ”Taltioitua materiaalia on aika
paljon, ja se on kaikki arvokasta arkistoitavaa materiaalia.”
Säveltäjät liikkeelle ja ulos
työhuoneistaan!
Dokumenttien sisältö syntyi vuonna
2015 kahdessa vaiheessa: elokuussa
tehtiin varsinaiset haastattelut, minkä jälkeen säveltäjien kanssa tavattiin
toistamiseen erilaisten kuvituskuvasisältöjen kuvaamisen merkeissä.

Andrewn mukanaan

”Elokuussa tehty parin viikon
kuvausjakso oli intensiivinen ja rikastuttava”, Uunila sanoo. ”Andrew oli
perehtynyt todella hyvin aiheeseen, ja
kaikkien mukana olleiden motiivi oli
korkealla.”
Lisäkuvausten ajatuksena oli saada
taiteilija liikkeelle, ulos työhuoneestaan.
”Kävelimme paljon säveltäjien kanssa”, Uunila kertoo.
”Kävimme sellaisissa paikoissa, joissa he tapaavat käydä; Outi Tarkiaisen
kanssa menimme divariin ja Olli
Virtaperkon kanssa eräkauppaan.”
Arkisiin askareisiin heittäytyminen
tarjosi hykerryttäviä tilanteita, joiden
tunnelma välittyy myös dokumenteista.
”Juho Kankaan kanssa kuvasimme
lisämateriaalia hänen työhuoneellaan
Töölössä”, Uunila kertoo.
”Lähdimme ulos kadulle, jossa eräs
auto oli juuttunut lumikinokseen.
Nauhalle taltioitui tilanne, jossa työnnämme autoa käyntiin neljän mummon
kanssa.”
Vaikka tähtäimessä olivat nimenomaan arkiset tilannekuvat, nauhalle
päätyi myös säveltäjäntyön glamouria.
”Pääsimme kuvaamaan, kun Magnus
Lindberg johti itse teoksensa Joy
Avanti!n Suvisoitossa”, Uunila kertoo.
”Upean konsertin jälkeen puhkesi

mieletön onnittelutilanne, ja media
oli säveltäjän kimpussa.”
Dokumentit on tehty myös
kansainväliseen jakeluun
Tämän haastattelun aikaan marraskuussa projektin ensimmäinen vaihe, lyhyiden esittelydokumenttien
sarja, on loppusilausta vaille valmis.
Ensisijaisesti dokumentit julkaistaan
Suomen Säveltäjät ry:n verkkosivuilla ja luovutetaan mukana olleiden taiteilijoiden omaan käyttöön.
”YLE:n kanssa ovat lisäksi käynnissä neuvottelut siitä, tulisivatko
dokumentit joskus ulos heidän kauttaan”, Uunila sanoo. ”Mitään ei ole
vielä sovittu, mutta katsotaan miten
asiat etenevät.”
Dokumenttisarja on toteutettu
myös kansainvälistä käyttöä
silmälläpitäen.
”Kaikki säveltäjät puhuvat dokumenteissa englantia”, Uunila sanoo.
”Se oli rohkea veto, mutta avaa
paljon uusia mahdollisuuksia.”
Sarjaan valikoidut taiteilijat lähtivät projektiin mukaan innokkaasti ja
avoimin mielin.
”Kaikki 13 säveltäjää, joita lähestyttiin, lähtivät mukaan”, Uunila sa-

noo. ”Tietenkin olisimme halunneet
tehdä dokumentteja enemmänkin.
Listamme oli aluksi paljon pidempi,
ja käytännön syistä sitä karsittiin.”
Lopullinen määrä oli Uunilan
mielestä hyvin perusteltu ja käytössä
olleiden resurssien kannalta toimiva.
Siitä on myös mahdollisuuden tullen
hyvä jatkaa.
”Mielestäni tämä kannattaisi
ottaa vuosittaiseksi tai joka toinen
vuosi toteutettavaksi projektiksi”,
Uunila sanoo. ”Kyse on kuitenkin
hyvin katoavista tilanteista: teoksen säveltäminen ja sen keskellä
eläminen on aina uusi asia. On
hienoa päästä juuri silloin kysymään
säveltäjältä, mitä tapahtuu. Ja kun
sitten lopulta kuulee siinä prosessissa syntyneen musiikin – siinä on
jotain maagista.”
J I M M Y T R ÄS K E L I N

Kirjoittaja on Laatulehti-tunnustuksella palkitun Kantele-lehden päätoimittaja ja Kansanmusiikki-instituutin
julkaisuvastaava
K U VAT: A N N U M I K KO N E N

HAKON SÄVELTÄJÄHAASTATTELUJA
DIGITOIDAAN
Aiempaa, erittäin laajaa säveltäjähaastattelujen sarjaa ollaan parhaillaan digitoimassa. Pekka Hako kokosi vuosina
1989–1997 lähes 30 säveltäjän haastatteluja. Aineistoa on yli 300 tuntia ja nauhoja
yli 1000. Sarjan tuotti Luovan säveltaiteen
edistämissäätiö (Luses).
Säveltäjät kertoivat kuvanauhalle
työstään, työnsä lähtökohdista, sävellysprosessista, suhteestaan muihin taiteisiin,
arvoistaan ja omasta henkilöhistoriastaan.
Kuvausryhmä taltioi myös sävellysten
harjoitustilanteita, jolloin talteen saatiin
kulttuurihistoriallisesti arvokasta materiaalia myös esittävistä säveltaiteilijoista.
Osa kuvauksista tehtiin ulkomailla.
Säveltäjämuotokuvia esitettiin televisiossa etupäässä MTV3-kanavalla vuosina
1994 ja 1997 (yhteensä 20 säveltäjää).
Katsojamäärät vaihtelivat 13 000 katsojasta yli 300 000 katsojaan.
Ainakin osia aineistosta tuotetaan
verkkoon, ja koko aineisto on tarkoitus
tallettaa kansalliseen arkistoon. Hanke
valmistunee sisältökuvauksineen parin
vuoden sisällä.

Raimo Uunila

tuoma ulkopuolinen

näkökulma suomalaiseen
asiaan oli nerokas.”

”

Anna Huuskonen

Tietenkin olisimme
halunneet tehdä

dokumentteja enemmänkin.
Listamme oli aluksi paljon

Aki Yli-Salomäki

pidempi, ja käytännön syistä
sitä karsittiin.”


Minna Leinonen
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Säveltäminen on sekä
työlästä että vapauttavaa

Composing Out Loud

Kuvaustiimi Lauri Danska,
Andrew Mellor ja Raimo Uunila.
Istumassa Aki Yli-Salomäki.

K
Säveltäjien Suomi:
lahjakkuutta,
käsityötaitoa ja
rankkaa työtä

Andrew Mellor valitsi ja haastatteli
säveltäjiä ja oli vaikuttunut kuulemastaan.
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eväällä 2015 Suomen
Säveltäjät kysyi, haluaisinko
haastatella 10 yhdistyksen
jäsentä dokumenttifilmissä,
joka juhlistaisi heidän 70-vuotispäiviään. Vastaukseni oli tietysti raikuva
”kyllä”. Pyysin paluupostissa listaa
kuvattavista säveltäjistä aloittaakseni
taustatyöt.
Mutta asiat muuttuivat mielenkiintoisiksi. Toiminnanjohtaja Annu
Mikkonen ehdotti, että minä valitsen
itse nämä säveltäjät. Olen kiinnostunut
jokaisesta suomalaisesta säveltäjästä,
varsinkin niistä joista en ole koskaan
kuullut yhtään mitään. Niinpä tehtävä
poimia 10 nimen lista yhdistyksen laajasta jäsenistöstä näytti mahdottoman
vaikealta. Minun ratkaisuni – jos sitä
nyt voi siksi kutsua – oli valita säveltäjiä, jotka antaisivat tasapainoisen,
edustavan kuvan uudesta suomalaisesta
taidemusiikista 2000-luvun toisella
vuosikymmenellä. Haarukoin mahdollisimman laajan valikon eri ikäryhmiä,
kokeneisuutta, sukupuolia ja musiikillisia tyylejä.
Päädyin lopulta 20 nimen listaan ajatellen kaventavani valikoimaa yhdistyksen vinkkien pohjalta. Oli tärkeää taata
monipuolisuus ja tarkistaa säveltäjien
aikataulut, koska aikaa haastattelujen
kuvauksiin oli vain yksi viikko elokuussa 2015. Tuon määrän puolittaminen
tuntui lopulta liian vaikealta, joten päädyimme 13 säveltäjään. Raimo Uunilan
ohjaama Composing Out Loud rakentuu
noiden 13 säveltäjän haastatteluun työn
ääressä ja vapaa-ajalla.

Jokainen taidemusiikista kiinnostunut
maailmalla tietää, että Suomessa säveltäjillä on mahdollista saada kadehdittava määrä ohjausta ja tukea. Tästäkin
huolimatta yhdistyksen jäsenistöön
perehtyessäni lahjakkuuden laajuus
ja monialaisuus yllätti minut täysin.
Suomesta löytyy tusinoittain lahjakkaita, kiinnostavia ja jopa kansainvälisesti
tunnustettuja säveltäjiä, joita en yksinkertaisesti saanut mahtumaan edes 20
nimen listaani. (Totta puhuen yritin tietoisesti sivuuttaa isot kansainväliset nimet – poikkeuksena Magnus Lindberg,
jonka halusin tavata ja haastatella).
En osannut edes odottaa, miten
13 valitun säveltäjän joukosta paistoi
suomalaisen sävellystradition laajuus
ja vakavuus. Jokainen haastattelemani
taiteilija oli aseistariisuvan avoin ja
rehellinen. Suurin osa kertoi epäonnistumisista, epäilyistä, vaikeuksista ja
hetkistä, jolloin on joutunut pohtimaan
omia kykyjään ja merkitystään säveltäjänä. Yllättävän suuri osa kuvasi varsinaista sävellysprosessia epämiellyttävänä,
tylsänä tai tuskallisen työteliäänä.
Säveltäjät puhuivat säännöllisesti yksinäisyydestä ja eristäytyneisyydestä.
Mutta aivan yhtä usein he puhuivat
vapaudesta – aivan niin kuin heidän
musiikkinsakin. Minä ja monet muut
ulkomaalaiset ovat pitäneet Suomea
vaikeana maana nykysäveltäjälle.
Sibeliuksen perintö on vahva, ja hänen
jälkeensä tulleet isot säveltäjät ovat
hallinneet musiikin kenttää. Näkemys
näyttää olevan täysin vanhentunut.
Suomalaiset säveltäjät, nuoret ja vanhat,
kirjoittavat häkellyttävän omaperäistä
ja taidokasta musiikkia ja suurin osa
heistä säveltää juuri itselleen parhaaksi
katsomallaan tavalla ja tyylillä.
Dokumentti on erilaisten
lähestymistapojen kokoelma
Muutama esimerkki. Dokumenttisarjan
nuorin säveltäjä Sebastian Dumitrescu
uskoo, että länsimainen 12-sävelinen
asteikko on aivan liian rajoittava

”

Kaikkein puhuttelevinta on
se, miten nämä säveltäjät

uhraavat ’normaalin’ elämän taiteelleen.
Dokumenttihankkeessa säveltäjien
ajatuksia punnitaan unessa ja valveilla,
lapsia hoitaessa ja kaupassa käydessä.”

lähtökohta ja hän työskentelee tämän
idean pohjalta. Olli Virtaperko haluaa
rakentaa teoksillaan mahdollisimman
laajan yhteyden yhteiskuntaan, ja tämä
prosessi ruokkii hänen mielikuvitustaan
kiehtovan monityylisiin lopputuloksiin.
Anna Huuskonen on uuden sukupolven säveltäjä, jonka omaperäiset
tekstuurit eivät ole millään lailla sidoksissa darmstadt-tyylisiin dogmeihin ja
ovat siksi paljon kiinnostavampia kuin
mikään post-boulezilaisista teoretisoinneista kyhätty tyyli.
Sid Hillen ja Aki Yli-Salomäen
hiottu ja selkeästi erottuva estetiikka
on saattanut aiemmin jäädä uuden
musiikin portinvartijoilta huomioimatta, mutta tunnustetaan nyt raikkautensa ja käsityötaitonsa ansiosta.
Outi Tarkiainen ja Lotta Wennäkoski
kirjoittavat kokeilevaa, kompleksista
taidemusiikkia, joka on usein sidoksissa
muihin taidemuotoihin kuten tanssiin,
sirkukseen tai elokuvaan – ja tämä on
tärkeä uusi kehityssuunta. Entä suomalaisiin aina yhdistetty luonto? Se tuntuu
yhä olevan keskeinen opinkappale
suomalaisessa musiikissa. Mutta se voi
olla yhtä hyvin itäisen Australian rantoja (kuten Yli-Salomäellä) kuin kotoisia
suomalaisia vuodenaikojen vaihteluita
tai erämaamaisemia.
Säveltäjän onnenpäivä:
saa säveltää rauhassa!
Kaikkein puhuttelevinta on se,
miten nämä säveltäjät uhraavat
”normaalin” elämän taiteelleen.

Dokumenttihankkeessa säveltäjien
ajatuksia punnitaan unessa ja valveilla, lapsia hoitaessa ja kaupassa käydessä. Voi hyvin sanoa, että yksikään
kuvatuista 13 säveltäjästä ei valitse
tuotannossaan helppoa tietä. Siihen
ei ole varaa, kun ottaa huomioon
Suomen korkeat laatuvaatimukset ja
lahjakkuuden runsaudenpulan – mikä
sinänsä on kansallisesti valtavan hieno asia. Sama koskee varmasti myös
niitä kymmeniä säveltäjiä, joita meillä
ei ollut mahdollisuutta ottaa mukaan
projektiin.
Ei ole syytä painottaa liikaa puheita rasituksesta ja paineista. Yhdessä
kohtauksessa Minna Leinonen
kertoo, että todellinen onnenpäivä
on se, kun saa säveltää kahdeksasta
kymmeneen tuntia. Ehkä vieläkin
kuvaavampaa on Seppo Pohjolan
kommentti, miten oma läpimurto
säveltäjänä toi hänelle niin paljon iloa
että hän alkoi rakastaa elämää uudella
tavalla. Juuri tämän takia me tarvitsemme musiikkia elämään. Ja siihen
me tarvitsemme säveltäjiä.
A N D R E W M E L LO R

Kirjoittaja on Kööpenhaminassa asuva
toimittaja ja kriitikko, jonka erityinen
kiinnostuksen kohde on suomalainen ja
pohjoismaalainen musiikkielämä
Suom. Aarne Toivonen
K U VAT: A N N U M I K KO N E N

Yhteistyössä: Suomen Säveltäjät ja
Finnish Music Quarterly (FMQ)
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O

len 21-vuotias sävellyksen
opiskelija ja suoritan maisterin tutkintoa Humphrey
Searle -stipendiaattina
Royal College of Music -konservatoriossa Lontoossa. Opettajani on Dai
Fujikura.
Synnyin Tampereella vuonna 1995,
mutta perheeni muutti Luxemburgiin,
kun oli yksivuotias. Kirjoitin ylioppilaaksi Luxemburgin Eurooppa-koulusta
vuonna 2013.
Aloitin pianonsoiton 13-vuotiaana
jazzpianisti George Letellierin oppilaana.
Jatkoin klassisella puolella konserttipianisti Julia Belovan kanssa. Suurimmaksi
osaksi vain pop-musiikkia kuuntelevana
nuorena pianonsoiton aloittaminen avasi
minulle ovet aivan uuteen musiikkimaailmaan Bachin fuugista Chopinin nokturnoihin ja Rahmaninovin preludeista
Debussyn etydeihin. Tässä värikkäässä
sävelmaisemassa oli jotain kaunista, jota
en pystynyt aivan käsittämään ja joka johti musiikilliseen tutkimusmatkaan mm.
Mozartin, Beethovenin ja Dvořákin sinfonioihin sekä Sibeliuksen, Tšaikovskin ja
Stravinskyn viulukonserttoihin.
Musiikillisen kehittymisen kannalta teinivuodet olivatkin tärkeitä.
Valitsemani pitkän musiikin tunnit
koulussa syvensivät klassisen musiikin
ja teorian ymmärrystäni. Päätin jatkaa
musiikin opiskelua myös yliopistossa,
vaikka maantiedon opiskelu vaikuttikin
vakaammalta vaihtoehdolta tulevaisuuden suhteen. Rakkaus musiikkiin
kuitenkin voitti, ja lähdin Englantiin
Yorkin yliopistoon. Opiskelin musiikkia
professori Roger Marshin, Dr. John
Stringerin sekä Dr. Martin Sucklingin
johdolla. Yorkista valmistuin tänä kesänä 1st class -arvosanoin (BA in Music).

Suomen Säveltäjät: Uusi jäsen

Joel Järventausta
”Olin säveltänyt jonkin verran, mutta
en ollut edes aivan varma siitä,
mitä säveltäjä ammattina loppujen
lopuksi tarkoitti.”

Joel Järventausta syntyi Tampereella,
mutta muutti varhain Luxemburgiin.
Nykyisin hän opiskelee sävellystä
Lontoossa.

KUVA: SARAH GOULDING

Pianonsoitto vaihtui
säveltämiseen
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Yorkiin tullessani en ollut vielä varma, mihin musiikin alaan suuntaisin
vaikka pianonsoitto kiinnostikin. Olin
säveltänyt jonkin verran, mutta en
uskonut, että minulla olisi resursseja
säveltäjäksi. En ollut edes aivan varma
siitä, mitä säveltäjä ammattina loppujen

INSPIRAATIO
”Kuuntelen mahdollisimman
monipuolisesti musiikkia
saadakseni vaikutteita omiin
töihini.”
”On tärkeää virkistäytyä ja
rauhoittua. Kauniit Englannin
nummet ja vuoret sekä Suomen
metsät ja kalliot inspiroivat
minua. ”
”Säveltäminen on haastavaa,
hidasta ja yksinäistä työtä.
Perheen ja ystävien jatkuva tuki
auttaa kulkemaan eteenpäin.”

OPUS
3 TÄRKEINTÄ
TEOSTANI
Cantus (2016)
Orkesterille. Ei esitetty.
Black Powder Hills (2016)
Konsertto pianolle ja kamariyhtyeelle.
Ei esitetty.
Landscapes I (2016)
Soolo huilulle.
Kantaesitys:
Simon Desorgher (huilu),
Schott Music Schop Lontoo, 19th
London New Wind Festival 30.9.2016.
Kustantaja: Verlag Neue Musik

lopuksi tarkoitti. Ensimmäinen vuosi
Yorkissa muutti elämäni täysin, kun
kuulin Georg Friedrich Haasin in
vain -kappaleen ja sen uskomattoman
äänimaailman. Vaikka harmoniat eivät
olleet tuttuja tai perinteisesti kauniita,
ne herättivät minussa sammumattoman uteliaisuuden modernia klassista
musiikkia kohtaan. Myös ensimmäiset sävellystuntini yliopistossa
avarsivat säveltämisen mysteerejä ja
valaisivat sen ennen pimeitä umpikujia. Rasitusvamma ranteessani johti
pianonsoiton vähenemiseen ja pian
selvisi, että säveltämisestä tuli jotain,
johon halusin perehtyä perin pohjin.
Yliopistossa tekniikkani, ymmärrykseni ja ääneni ovat kehittyneet.
Viimeisimpiä saavutuksiani ovat Nicola
LeFanu 2016 -sävellyspalkinto Yorkin
yliopistossa ja toinen sija London
Ear Festival 2016 -sävellyskilpailussa.
Musiikkiani ovat soittaneet ja työstäneet workshopeissa Quatuor Diotima,
Chimera Ensemble, Red Note
Ensemble, Andersson-Gallois & De
Saram Trio, viulisti Peter Sheppard
Skaerved, sellistit Rohan de Saram
ja Jari Piper sekä huilistit Simon
Desorgher ja Markus Wenninger.
Musiikkiani on soitettu Englannissa,
Skotlannissa, Saksassa ja Alaskassa.
Teoksiani julkaisee berliiniläinen
Verlag Neue Musik.
Haluan jatkaa tätä ikuista oppimisen tietä ja toivon matkallani myös
koskettavani kuuntelijoita tavalla tai
toisella kirjoittamani musiikin avulla.
Kuulen joskus – kuten varmasti monet muutkin nykymusiikin säveltäjät
– että musiikkini ei aina ole helppoa
kuunneltavaa. En näe syytä miksi sen
pitäisi olla ”helppoa” tai ”vaikeaa”.
Maailmankuvamme, uskontomme,
ajatuksemme, unemme ja kulttuurimme – ne ovat kaikki monimutkaisia
elämämme osia, ja uskon, että taide
ja musiikki heijastavat niitä omalla
tavallaan, olipa se helppoa tai vaikeaa.
Minulle on hyvin tärkeää olla aina
avoimin mielin ja antaa uteliaisuuden
johdattaa uusiin kokemuksiin.
J O E L JÄ R V E N TAU S TA
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Orkesterit haluavat uutta kotimaista ohjelmistoa, mutta sen

Tapiola Sinfonietta on
tilannut Kimmo Hakolalta
uuden teoksen kantaesitettäväksi syksyllä 2017.

rahoittaminen on hankalaa. Säveltäjille taas orkesteritilaukset
ovat suoranaisia unelmatöitä. Sibeliuksen seuraajat on
suurhanke, jossa nämä pyrkimykset kohtaavat. 100-vuotias
Suomi saa kuultavakseen 15 uutta teosta.

KUVA: ANTTI KANGASSALO

Säveltäjien ja
orkestereiden yhteistyö
soi ympäri Suomen
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U

uden suomalaisen orkesterimusiikin syntyä edistävä
Sibeliuksen seuraajat -avaus
osuu aikaan, jolloin juhlitaan
monia koko taidemusiikkielämää koskettavia virstanpylväitä. Aivan muutaman
vuoden sisään mahtuvat Sibelius-juhlavuosi
(2015), Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlat (2017), Suomen Säveltäjät ry:n
70-vuotisjuhlavuosi (2015), Suomen
Sinfoniaorkesterit ry:n 50-vuotisjuhlavuosi
(2015) ja Suomen Säveltäjäin Sibeliusrahaston 70-vuotisjuhlavuosi (2015).
Suomen Säveltäjät ry käynnisti juhlavuonnaan useita uusia projekteja. Suomen
Sinfoniaorkesterit ry:n ja Sibelius-rahaston
kanssa yhteistyössä toteutettu Sibeliuksen
seuraajat -hanke on niistä merkittävin.
Tämän työn tuloksia kuullaan ympäri
Suomea vuonna 2017. Hankkeen teki
mahdolliseksi Suomen Kulttuurirahaston
(SKR) 150 000 euron avustus. Sen turvin
säveltäjät kirjoittavat peräti 15 uutta teosta,
jotka orkesterit kantaesittävät.

”Idea lähti eri tahojen yhteisesti ääneen
ajatelluista visioista”, kertoo hankkeen
taustoista Suomen Säveltäjät ry:n puheenjohtajana vuonna 2014 aloittanut säveltäjä
Antti Auvinen. ”Yhdistyksessä tiedostetaan
uusien sävellystilausten merkityksellisyys
erityisesti säveltäjän ammatinharjoittamiselle, mutta myös laajemmin, taidemusiikin
elinvoimaisuutta ylläpitävänä toimintana.
Orkestereiden viesti taas on se, että uudet
suomalaiset teokset ja niiden kantaesittäminen kiinnostaa, mutta niiden tilaamiseen on
vaikea löytää rahoitusta.”
Käännetään katse tähän päivään
Elävien säveltäjien mukaan ottamista koskevat yhteiset visiot ja sävellyspalkkioihin
käytettävissä olevat resurssit eivät siis kohtaa. Tämä näkyy kantaesitysten tilastollisena vähyytenä orkestereiden kausiohjelmia
katsellessa, vaikka tilaus ja tarve tunnustetaan. Tilanteen korjaamista on suunniteltu
jo aiemminkin. Musiikin juhlavuosien suma
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”

Yhdistyksessä
tiedostetaan

uusien sävellystilausten
merkityksellisyys
erityisesti säveltäjän
ammatinharjoittamiselle,
mutta myös laajemmin,
taidemusiikin
elinvoimaisuutta
ylläpitävänä toimintana.”

tarjosi ideoiden toteuttamiselle hyvät
puitteet. ”Sibeliuksen seuraajat -nimessä
halusimme peilata Sibelius-juhlavuotta
2015 ja samalla muistuttaa kotimaisen
ammattisäveltäjyyden merkityksestä
suomalaisen identiteetin ja kulttuurin
rakentajana”, summaa Antti Auvinen.
Yli 200-henkinen Suomen
Säveltäjät ja 30-jäseninen Suomen
Sinfoniaorkesterit edustavat yhdessä
suomalaisen taidemusiikin poikkeuksellista elinvoimaisuutta. Uusi hanke
haluaa kääntää katseen nykyisyyteen.
Projektin avulla juhlitaan 100-vuotiaan
Suomen säveltaiteen nykytilaa ja sitä
kautta klassisen musiikin tulevaisuutta
maassamme.
Yhdistykset tiedostavat murroksen
ajat ja tuntevat yhteiskuntavastuunsa.
He haluavat näyttää, kuinka esittävien

taiteilijoiden kanssa työskentelevä
säveltäjä voi omaa työtään mystifioimatta rikastaa ja edesauttaa musiikkiyhteisöä niin orkesterin kuin yleisönkin
suuntaan. Tilaustöiden onkin tarkoitus
heijastaa osallistuvien orkestereiden kokoonpanojen ja profiilien erilaisuutta.
Laajaa Sibeliuksen seuraajat
-hanketta ryhtyi koordinoimaan
Suomen Säveltäjien yhteydessä toimiva Sibelius-rahasto. Rahasto nimesi
tilaussävellystoimikunnan käsittelemään orkestereiden sille esittämät
hakemukset. Toimikuntaan kuuluivat
yhteistyökumppaneiden puheenjohtajat
ja jäsenet tasapuolisella 2+2+2-periaatteella: Antti Auvinen ja Lotta
Wennäkoski Suomen Säveltäjät ry:stä,
Kalevi Aho ja Christoffer Sundqvist
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:stä sekä

Veli-Matti Puumala ja Petri Kumela
Sibelius-rahastosta.
Hankkeessa näkyy laaja
alueellinen kirjo
Orkesterit saivat valita yhteistyösäveltäjänsä yhdistyksen jäsenistöstä
itsenäisesti, jotta tulokset vastaisivat
mahdollisimman hyvin todelliseen
ohjelmistotarpeeseen. Orkestereiden
tavoin Suomen Säveltäjien jäseniä on
ympäri maata, joten ohjeistuksessa orkesterin omalta alueelta olevaa säveltäjää pidettiin hyvänä valintana.
Orkestereita myös kannustettiin
mahdollisuuteen tilata teos nykyisen
valtavirran ulkopuolisilta ja nousevilta säveltäjiltä. Orkesteriohjelmiston
kartuttamisen lisäksi tilaus saattaisi

SIBELIUKSEN SEURAA JAT:
SÄVELLYSTILAUKSET

Hyvinkään Orkesteri
Ville Raasakka
teos orkesterisoittimille ja
esineille
Joensuun
kaupunginorkesteri
Kirmo Lintinen
konsertto orkesterille
(solistisia osuuksia)
Jyväskylä Sinfonia
Kimmo Kuokkala
teos orkesterille

Kemin kaupunginorkesteri /
Länsi-Pohjan jousikvartetti,
Savonlinnan orkesteriyhdistys ry / Savonlinna-kvartetti
Kai Nieminen
jousikvartetto
Keski-Pohjanmaan
Kamariorkesteri
Juhani Nuorvala
teos jousiorkesterille
Sinfonia Lahti
Tapio Tuomela
teos orkesterille
Oulu Sinfonia
Juha Pisto
teos orkesterille

Pori Sinfonietta
Jukka-Pekka Lehto
teos orkesterille
Saimaa Sinfonietta
(Mikkelin ja Lappeenrannan
kaupunginorkesterit)
Mikko Nisula
Vellamon neidot op. 35 (2016)
Kantaesitys: 31.3.2017
s. 43

>

Seinäjoen
kaupunginorkesteri
Pasi Lyytikäinen
teos kamariorkesterille

Suomalainen
Barokkiorkesteri
Jukka Tiensuu
teos barokkiorkesterille
Tapiola Sinfonietta
Kimmo Hakola
teos orkesterille
Turun filharmoninen
orkesteri
Pauliina Isomäki
oratorio sekakuorolle,
solisteille ja orkesterille
UMO Jazz Orchestra
Veli Kujala
konsertoiva teos
harmonikalle ja big bandille

Syyskaudella 2017 kantaesitettävät Sibeliuksen seuraajat -sävellykset esitellään Komposition seuraavassa numerossa (1/2017)
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teoksen esitysvaiheen aikana. Säveltäjä
haastetaan myös oman ammattinsa puntaroimiseen ja taiteen yhteiskunnallisen
merkityksen peilaamiseen. Hankkeen
nimessä näkyvää Sibeliuksen musiikkia,
aikaa tai muuta tämän taiteilijapersoonallisuudesta luontevasti syntyvää
Sibelius-yhteyttä rohkaistaan myös,
säveltäjien niin halutessa, kommentoimaan. Säveltäjien on myös toivottu ottavan huomioon kantaesityksen ajankohta.
Säveltäjien ja orkestereiden yhteistyönä
soiva teos kun on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta.
JA R K KO H A R T I K A I N E N

Kirjoittaja on säveltäjä, joka valmistelee
kamari- ja orkesterimusiikkiin keskittyvää
sävellyksen taiteellista tohtorintutkintoa
Taideyliopistossa

MIKKO NISULAN TEOKSESSA SOI SAIMAA JA SADKO

Mikko Nisulan orkesterifantasia Vellamon neidot
on ensimmäisen Sibeliuksen
seuraajat -hankkeessa
kantaesitettävä uusi
orkesteriteos.

KUVA: MAARIT KYTÖHARJU/MUSIC FINLAND

Avanti! Kamariorkesteri
Sampo Haapamäki
konsertto ¼-sävelaskelpianolle ja kamariyhtyeelle

vauhdittaa tällaisen säveltäjän uraa ja
taiteellista kehitystä. SKR myönsi tuen
täysimääräisenä, ja sen vuoksi kaikki
orkestereilta määräaikaan mennessä saapuneet ja perusehdot täyttäneet säveltäjäyhteistyöhakemukset
hyväksyttiin.
”Erityisesti alueellinen monipuolisuus
toteutuu hankkeessa suorastaan ennennäkemättömästi”, iloitsee Antti Auvinen.
SKR:n tukema Sibeliuksen seuraajat
-hanke pyrkii siis historiaa juhlittaessakin pitämään katseen tulevaisuudessa.
Samalla se tähtää myös säveltäjien ja orkestereiden yhteistyön vahvistamiseen ja
suomalaisen säveltaiteen jatkuvuuden ja
ammattimaisuuden tukemiseen. Tilaava
ja teoksen esittävä orkesteri toivoo,
että säveltäjä osallistuu yleisötyöhön.
Säveltäjyyttä halutaan avata yleisölle

Sibeliuksen seuraajat -hankkeen
ensimmäiset kantaesityssävelet soivat
jo kevätkaudella 2017.
Mikkelissä 31.3.2017 järjestettävillä valtakunnallisilla orkesteripäivillä Mikkelin ja Lappeenrannan
kaupunginorkestereiden yhteistyössä
muodostama Saimaa Sinfonietta kantaesittää Mikko Nisulan orkesterifantasian Vellamon neidot op. 35 (2016).
”Saimaa Sinfonietta kiinnostui
tilaamaan minulta orkesteriteoksen
jo vuonna 2013, kun se kantaesitti
teokseni Sinfonia concertante vuodelta
2007. Sibeliuksen seuraajat -hankkeen
yhteydessä tilaus koski nimenomaisesti Saimaa-aiheista teosta. Tulkitsin
sen ideaksi jonkinlaisesta orkesterille
omistettavasta nimikkokappaleesta.”
”Itsenäisyyden juhlavuoden
kontekstissa tämä johti viittaamaan
kaukaisesti suomalaiseen mytologiaan. Tosin teosta inspiroi myös Ilja

Repinin sadunomaisesta vedenalaisesta maailmasta ammentava maalaus
Sadko”, Nisula kertoo.
Nykyaikaa teos puntaroi säveltäjänsä mukaan kansallisromanttisen vision
päivittämisellä. Teos liikkuu pitkälinjaisen tonaalisen suunnitelmallisuuden
ja paikallisen äänenkuljetuksellisen
villiyden välillä. Nisulan orkesterifantasia ei suoraan julista tai ota
kantaa, vaikka mikään teos ei hänen
mukaansa ole yksinäinen saareke:
”Ylipäänsä olen sitä mieltä, että
mikään musiikki ei periaatteessa edes
voi olla heijastamatta omaa aikaansa
jostain näkökulmasta.”
Tässä kontekstissa teos voidaankin
siis toisaalta nähdä myös epäsuorana
kannanottona taiteen itseisarvon
puolesta, irrallaan päivänpolitiikasta ja
yhteiskunnallisista virtauksista.
JA R K KO H A R T I K A I N E N
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Pohjoismaiset musiikkipäivät – uhka vai mahdollisuus?
Jos järjestäjä kokee ulkomaisen musiikin maihinnousun uhkana, voi
suojautua esityttämällä mahdollisimman paljon omaa kotimaista

KUVA: ANNU MIKKONEN

Pohjoismaiset musiikkipäivät 29.9.–1.10.2016 Reykjavikissa

musiikkiaan. Jos festivaalitoimistossa etsitään mahdollisuutta
soitattaa omaa musiikkia äärimmäisen paljon, silloinkin kannattaa
järjestää Pohjoismaiset musiikkipäivät.

Paljon
tuhkaa,
vähän laavaa

N

ämä ajatukset
kiteyttävät
mielestäni
tämän vuoden
Pohjoismaisten
musiikkipäivien ohjelmistolinjauksia Reykjavikissa.
Suomalaissäveltäjien teosten vähäinen
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määrä musiikkipäivien ohjelmassa
oli herättänyt keskustelua omissa
joukoissamme jo ennen tapahtumaa.
Reykjavikissa ohjelmistosuunnittelun
epäsuhta iski vasten kasvoja kuin pohjoisatlanttinen sade ja tuuli: islantilaiset
olivat kehittäneet kotiinpäin vetämisen
niin huikeisiin mittoihin, että sen olisi
voinut nimetä festivaalin teemaksi.

Tällaiseen Islannin suosimiseen ei kykene edes jalkapallon norjalaiserotuomari
Svein Oddvar Moen!
Suomen säveltäjistä festivaalille oli valittu vain viisi teosta: EsaPekka Salosen viulukonsertto, Lotta
Wennäkosken pianotrio Päärme,
Lauri Mäntysaaren jousikvartetto On
the Move, Ville Raasakan pianoteos

Harpan edustalla laskevan auringon
valossa Antti Auvinen (vas.) ja
Osmo Tapio Räihälä.
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Vanishing Point ja Jarmo Sermilän
Final Conclusion trumpetille ja elektroniikalle. Trumpetistin sairastuminen
pakotti peruuttamaan Sermilän teoksen
esityksen, joten suomalaisedustus kutistui säälittävään neljään kappaleeseen.
Ja sitten tilastolukuja esitetyistä
teoksista. Laskin määrän siten, että
esimerkiksi Tanskassa asuvan islantilaissäveltäjän merkitsin molempien maiden
sarakkeeseen, mikäli molemmat maat
oli säveltäjän kohdalla mainittu. Näin
festivaalin ohjelmassa oli yksi sävellys
Grönlannista, yksi Puolasta (eteläisin
Pohjoismaa?), viisi Suomesta, seitsemän
Norjasta, 11 Ruotsista, 12 Tanskasta ja 34
Islannista. Siis vaatimattomat 50 % ohjelmasta oli islantilaisen musiikkia. – Tämä
oli suoraan sanottuna tökeröä.

POHJOISMAISET
MUSIIKKIPÄIVÄT
Perustettu vuonna 1888 edistämään
pohjoismaisen uuden musiikin
esittämistä ja yhteistyötä
Järjestetty Suomessa edellisen
kerran 2013 (Helsinki; taiteelliset johtajat
Nils Schweckendiek, Petri Kumela
ja Sami Klemola)

2017 LONTOO
järjestäjänä Ruotsi
s. 5 Nordic Matters

>

2018 HELSINKI
taiteellinen johtaja
Osmo Tapio Räihälä
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Lasikatto säpäleiksi...
mikä lasikatto?
Toinen numerodetalji: festivaalin
säveltäjistä tasan puolet oli naisia ja
puolet miehiä. Tämän seikan nostivat
ylpeänä esiin avajaispuheissaan Islannin
säveltäjäyhdistyksen uusi puheenjohtaja Þórunn Gréta Sigurðardóttir sekä
festivaalin taiteellinen johtaja Guðný
Guðmundsdóttir. Tälle olisi helppo
nyökytellä, koska sukupuolten tasa-arvo on Pohjoismaiden ylpeydenaihe.
Mutta mitä sanoa, kun naispuolisetkin
säveltäjät punastelevat moista positiivista diskriminaatiota?
Pohjoismaisten säveltäjäyhdistysten
jäsenistössä on naisia hieman yli 10 %,
keskimäärin joka kahdeksas säveltäjä on
siis nainen.
Minulle ja suurelle osalle sukupolveani säveltäjän sukupuoli on ollut
aina täydellisen toisarvoinen asia.
Kollegoissani on alusta asti ollut naisia
enkä ole tiedostanut, että säveltäjän
sukupuolessa itsessään olisi mitään
merkille pantavaa. Kas kun se ei vaikuta
musiikkiin.
Säveltäjien ammatin sukupuolijakauman pikkuhiljainen tasaantuminen
ei edes ole erityisen pohjoismainen ilmiö. Vuonna 2007 kuvasimme Tokiossa
Ylelle Kausikortti-ohjelmaa, ja Sakari
Oramo kertoi saaneensa hiljattain

käteensä ison pumaskan nuorempien
japanilaisten säveltäjien partituureja.
Hän oli kiinnittänyt huomiota siihen,
että näistä suuri osa oli naisten tekemiä.
Ja miten naiset tämän itse kokevat?
Esimerkiksi Lotta Wennäkoski on todennut avoimesti, että sukupuolesta on
ollut hänelle hyötyä uran kannalta (keskustelimme tästä myös Reykjavikissa).
Vuonna 2016 on näköjään yhä mahdollista järjestää Call for Scores, jossa
haetaan esitettäväksi pelkästään naisten
säveltämää musiikkia. Jos tehtäisiin
samanlainen haku vain miessäveltäjille,
Kansalaistorilla olisi äkkiä 15 000 vihaisen ihmisen mielenosoitus (not...!). On
varmasti maailmankolkkia, joissa naisten erityinen esiin nostaminen säveltäjinä on ehdottoman aiheellista. Mutta
siellä missä niin ei ole, tällaiset sukupuolen mukaan tehdyt valinnat kääntyvät tarkoitustaan vastaan. Tuntuu, että
islantilaiset halusivat lyödä säpäleiksi
lasikaton, mutta huitoivat tyhjää, kun
lasikattoa ei löytynyt.
Kaiken kaikkiaan havaintoni on, että
islantilaiset olivat festivaaliohjelmaa
varten haravoineet jokaisen sammuneen tulivuorenkin. Jos jonkin pohjalta
tuffin seasta törrötti hiiltynyt käsi,
järjestäjät olivat rynnänneet sinne pää
kolmantena jalkana katsomaan, josko
sieltä löytyisi vielä yksi islantilainen
säveltäjä. Ja jos se lisäksi olisi nainen,
niin JACKPOT!
Liikaa musiikkia ja muistoja
muinaisista hörhöilyistä?
Mitä festivaalilla tapahtui ja mitä siellä
kuultiin? Ohjelma oli tiivis, tungettu
kolmeen päivään torstaista lauantaihin.
Suunnittelussa oli tehty usein toistuva
amatöörimäinen virhe, että konserttien
välillä ei ollut riittävästi taukoja esimerkiksi ateriointia varten. Tai sitten
se oli tarkoituksellista ajatellen, että
kaikkea musiikkitarjontaa ei tarvitsekaan ahmia. Kun nyt kuitenkin on
matkustanut Satujen saarelle asti, tekisi
mieli kuunnella mahdollisimman monta
konserttia.
Jossain kohtaa tuli myös raja vastaan:
ihminen ei voi kuunnella nykymu-

siikkikonsertteja määräänsä enempää. Teoksia (etenkin islantilaisia)
oli niin paljon, että suurin osa niistä
katosi harmaaseen massaan, josta ei
voi jälkikäteen muistaa kuin pöhköimmät ja eniten muinaisista UNMhörhöilyistä muistuttavat idean tyngät.
Paraatiesimerkki tästä oli tanskalaisen
Louise Aleniuksen Rouge. Viulisti
ja sellisti soittivat toisiaan vastapäätä
istuen pitkälinjaista, pastiššimaista
musiikkia, kun säveltäjä samalla teippasi
soittajia roudarinteipillä kiinni lattiaan
ja tuoleihin sekä yritti saada soittajien
olkavarren ja paljaan reiden punoittamaan läpsimällä ja raapimalla niitä.
Harppaan Harpaan
Festivaalin avajaiskonsertti oli komea.
Islannin sinfoniaorkesteri soitti Daniel
Raiskinin johdolla konsertin, jonka
neljän teoksen ohjelmassa Islannin nousevan tähden Anna Thorvaldsdottirin
Aeriality kutoutui yhden keskisävelen
ympärille. Esa-Pekka Salosen viulukonsertto rynnii moderniksi klassikoksi, ja
sen suvereenina solistina esiintyi Akiko
Suwanai. Muut kaksi teosta olivat tanskalais-brittiläisen Juliana Hodkinsonin
liian pitkäniminen teos (…can modify
/ in this case / not that it will make any
difference…) sähkökitaralle ja orkesterille sekä ruotsalaisen Benjamin Staernin
Godai: Five Elements, jossa liian pitkää
oli sävellyksen 40 minuutin kesto.
Harpan konserttisali Eldborg on
upea, sen punaiset sävyt korostivat musiikin modernia henkeä, ja akustiikka
osoittautui ennakkokehujen veroiseksi.
Yleisöä suureen saliin olisi toki mahtunut enemmän kuin siellä nyt olleet ehkä
300–400 henkeä.
Festivaali oli muutenkin sijoitettu
kokonaisuudessaan Harpaan. Tämä oli
käytännöllistä, sillä vaikka esityspaikka
olisi ollut festivaalivieraalta kateissa,
ei sitä Harpaan jo harpannut joutunut
liian kaukaa etsimään. Tuo lasipintainen talo sijaitsee meren rannassa, kuin
laiva, joka on juuri lähdössä tutkimusmatkalle kohti musiikin maailman meriä. Voi kuinka mieluusti vaihtaisinkaan
oman ”Töölön Prismamme” arkkiteh-

”

Voi kuinka mieluusti
vaihtaisinkaan Helsingin

Musiikkitalon ’Töölön Prisma’
-arkkitehtuurin Harpan wowkomistukseen!”

tuurin tuohon wow-komistukseen!
Festivaalin järjestäjät tosin manasivat
sitä, että joutuivat maksamaan Harpan
tekniikasta kiskurihintoja. Kenties tästä
syystä myös huomattava osa konserteista oli sijoitettu avoimiin tiloihin, joiden
vuokra oli kenties nimellinen. Tämä oli
sopusoinnussa sen kanssa, että festivaali
oli kokonaisuudessaan yleisölle ilmainen, lukuun ottamatta avajaiskonserttia, joka oli Islannin sinfoniaorkesterin
kausikorttiohjelmassa.

niistä voitaisiin luoda. On kuin yritettäisiin
kokata ateria pelkistä mausteista.
Yleensä soittimista lähtee eniten
ääntä perinteisillä soittotavoilla.
Laajennettuihin soittotapoihin nojaavat
teokset ovat usein niin hiljaisia, että kuulija on vaarassa nukahtaa – etenkin jos
on myöhäinen ilta ja takana on jo usean
konsertin festivaalipäivä. Lisäksi monet
festivaalin aikana kuullut teokset olisivat
olleet paremmin kotonaan installaationa
taidegalleriassa.

Kun ateriaa kokataan
pelkistä mausteista

Helmiä Suomesta
ja Grönlannista
– ja lokkurin hurinaa

Kiinnitin huomiota siihen, että nk.
varttuneiden säveltäjien teoksia ei
festivaalilla kuultu montakaan. Suurin
osa säveltäjistä lienee syntynyt 70-luvulla
– ja mikäs siinä, nelikymppisethän
ovat juuri nyt sillä aallonharjalla, jolla
luovuus ja tekninen osaaminen saavat
toisensa kiinni. Mutta tässäkin mieleni
täyttää hämmennys. Toki ns. laajennetut
soittotekniikat ovat tämän hetken muoti
uudessa musiikissa ja monille säveltäjille
tuo Helmut Lachenmannin auraama
polku on miellyttävin kulkea. Mutta sitä
minä ihmettelen, että niin moni pohjoismainen säveltäjä tuntuu tyytyvän
vain tuon lelulaatikon pöyhimiseen eikä
leluilla rakentamiseen. Vaikuttaa siltä,
että musiikissa ovat kiinnostavia vain ja
ainoastaan soittimille epätyypilliset soittotavat eikä se, millainen kokonaisuus

Mielestäni festivaalin suomalaissäveltäjät olivat parhaiten hiffanneet, kuinka
erilaiset soittotekniikat yhdistetään
kokonaisuudeksi, jolla on muoto ja joka
siten sopii paremmin konserttisaliin.
Nostan tästä esimerkiksi Ville Raasakan
Vanishing Pointin, jossa piano muuttuu
soittajan objektiksi; pianolla ei niinkään
soiteta, vaan pianoa itseään soitetaan
koskettimiston lisäksi mm. malleteilla.
Pianisti Tinna Þorsteinsdóttir osoittautui yhdeksi festivaalin parhaista
esiintyjistä ja hän teki Villen kappaleesta
elämyksen sekä teknisesti erinomaisella
että toimeliaalla performanssillaan.
Muita mieleenpainuneita tapahtumia
oli Guðmundur Steinn Gunnarssonin
teoksen Concerto for Lokkur kantaesitys.
Tuo lokkur on hybridi-instrumentti, joka
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nordicmusicdays2016.com
Osmo Tapio Räihälä
otraihala.blogspot.fi/2013/04/
homophobes-and-same-sex
-composing.html
Anna Pulkkis: Sinfonikoista
moniottelijoiksi
– Suomen säveltävät naiset
composers.fi/2016/12/
naissaveltajat/
Are we really still talking about this?
fmq.fi/2016/10/are-we-really-stilltalking-about-this
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Osmo Tapio Räihälä ja Arnannguaq Gerstrøm

Arnannguaq Gerstrøm

O S M O TA P I O R Ä I H Ä L Ä

Kirjoittaja on säveltäjä ja vuoden
2018 Pohjoismaisten musiikkipäivien
taiteellinen johtaja
Suomalaisista säveltäjistä Reykjavikissa
vierailivat Lauri Mäntysaari, Ville Raasakka
ja Lotta Wennäkoski. Suomen Säveltäjien edustajina olivat kirjoittajan lisäksi
Antti Auvinen, Annu Mikkonen ja Maisa
Mikkonen.

KUVA: HARPA



Kenties lukija saa käsityksen, että olen
hyvin tyytymätön ja kriittinen islantilaisten järjestämää festivaalia kohtaan.
Kriittinen olenkin – onhan tarkoituskin
ottaa opiksi muiden kompasteluista – mutta suureksi osaksi nämä(kin)
Pohjoismaiset musiikkipäivät olivat
kiinnostava tapahtuma ja tunnelma
oli erinomainen. Vanhojen ja uusien
tuttavien tapaaminen on aina hauskaa.
Ja ainakin kuultiin hyvin paljon musiik-

haavat ovat syvät... Voin vain kuvitella
sitä pettymystä, jonka tuota ottelua
Islantiin perheineen seuraamaan jäänyt
Lauri Mäntysaari koki. Näytetään niille
viimeistään Helsingissä 2018!

Konserttitalo Harpa

Akiko Suwanai soitti Esa-Pekka
Salosen viulukonserton solistina.

KUVA: NMD 2016

LUE LISÄÄ
VERKOSSA

Näytetään niille
Helsingissä vuonna 2018!

kia. Se on jo jotain, kun vertaa vaikkapa
kahden vuoden takaisiin Norjan festivaaleihin, joissa musiikkia oli minimaalisesti ja tapahtuman ohjelmakirjakin
näytti paperinipulta, jonka päälle joku
on kusta lorauttanut. No, tämänkertaisen festivaalikirjan kannessa oli kuva
alastomasta kakkaavasta naisesta, jonka
kädet on sidottu selän taakse. Mitähän
siitäkin nyt pitäisi ajatella...
Kaiken kaikkiaan on riemastuttavaa,
että eri Pohjoismaat järjestävät hyvin
erilaisia festivaaleja. On kiinnostavaa
nähdä, mitä ruotsalaiset saavat aikaan
ensi vuonna, kun Pohjoismaiset musiikkipäivät järjestetään Lontoossa. Itse
matkustin Islantiin valmistautuakseni
omiin taiteellisen johtajan tehtäviini
vuoden 2018 Pohjoismaisilla musiikkipäivillä Helsingissä.
Lienee vain hyvä asia, jos omilla
festivaaleillamme pelaamme omilla
vahvuuksillamme. Ja jos omat vahvuudet eivät riitä – kuten eivät riittäneet
Islannin jalkapallomaajoukkueella
Huuhkajia vastaan – aina voi kutsua
paikalle norjalaisen erotuomarin
läpsimään suomalaista naamaan. Kyllä:

KUVA: NMD 2016

Samainen Eivind – vanha tuttu UNMvuosilta – oli toisena moderaattorina
festarin ehkä turhimmassa tapahtumassa. Harpan kellariin oli järjestetty Kontrapunkt-tietokilpailu, jonka
järjestelyt olivat niin sekavat ja myöhässä, että olisi pitänyt vain kieltäytyä
osallistumasta mokomaan. Arpa vei
Suomen joukkueen (johon minut ja
Lotta oli edellisenä iltana nakitettu)
suoraan välierään Norjaa vastaan.
Järjestelyistä johtuen pelasimme alusta
asti alivoimalla, ja kysymykset olivat
mahdottoman vaikeita, minusta ei ollut
niiden ratkomisessa apua. Seassa oli
sellainenkin kysymys, joka oli kuin räätälöity bergeniläisen Borealis-festivaalin
taiteelliselle johtajalle, joka istui heidän
kisajoukkueessaan. Siis ilmiselvää norjalaista dopingia!
Tuntikausia kestäneellä
Kontrapunktilla ei ollut oikeastaan

kehässä, rummut välissään. Korkealla
katossa oli kolme spottivaloa, jotka
osoittivat syttyessään kukin yhteen
rumpuun; aina kun valo välähti, rumpali löi kalvolle syttynyttä valoa. Näin
trio pystyi rakentamaan pimeässä ja
ilman nuotteja täysin kontrolloidusti
jatkuvasti vaihtuvia rytmikuvioita. Valot
toimivat kuitenkin varsin huomaamattomasti, eivätkä esimerkiksi muutamat
vieressäni istuneet huomanneet tätä
”notaatiota” lainkaan. Meluisaa, mutta
kekseliästä!

KUVA: NMD 2016

Turhaa tietokilpailua ryyditti
norjalaisten doping

muuta yleisöä kuin toiset kilpailijat. Se
järjestettiin selittämättömästi samaan
aikaan, kun pari kerrosta ylempänä
oli meneillään festivaalin konsertteja. En tiedä mitä tai ketä tuollainen
leikki lopulta palveli. Jossakin toisessa
yhteydessä se olisi varmasti ollut oikein
hauskaa.
Päätöskonsertti oli mieleenpainuva. Yleisö istutettiin Harpan suureen,
liikuntahallia muistuttavaan Silfurbergsaliin, joka oli lähes pilkkopimeänä
ja sekä kuulijat että esittäjäryhmät oli
kylvetty saliin kuin haulikolla posauttamalla. Konsertti jakautui kolmeen noin
tunnin mittaiseen settiin, joiden välissä
oli vielä paussit.
Enimmäkseen kuultiin teoksia,
joissa oli joitakin kiinnostavia sointeja,
mutta mukana oli myös kaksi todellista pohjanoteerausta, joita en viitsi
tässä nyt nimetä ettei kaikki kuulosta
pelkältä negatiivisuudelta. Bergrún
Snæbjörnsdóttirin (vai oliko se
sittenkin Joakim Sandgrenin? – salin
pimeys sekoitti muistinkin) teoksessa
oli käytössä nerokas esitysmenetelmä: kolme isorumpua ja -rumpalia oli
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kuten oli norjalaisen Eivind Buenen
teoksessa Nature Morte.

KUVA: MARCELALUCATELLI©LARSBJARNØ

rakentuu islantilaisesta laatikkositrasta
ja sen alla poljettavasta rukista. Caputyhtyeen esittämä kappale ällistytti
pitkäpiimäisyydellään, jota kuulemma
muutama yhtyeen muusikkokin oli
ääneen manannut. Rukin hurina ja nakutus herätti toki ansaitsemaansa huomiota. Lokkurin lähempi tarkastelu jäi
minulta tekemättä, mutta arvelen, että
siinä saattaa useampi tulivuori sammua
ennen kuin se leviää laajemmin esimerkiksi suomalaissäveltäjien käyttöön.
Festivaalin suurimmat sympatia-aplodit repesivät samaisessa Caput-yhtyeen
konsertissa, kun kuultiin Arnannguaq
Gerstrømin yhtyekappale Sermersuaq.
Se oli nimittäin tiettävästi ensimmäinen
kerta, kun Pohjoismaisilla musiikkipäivillä kuultiin Grönlannissa kasvaneen ja
peruskoulutuksensa saaneen säveltäjän
teos. Kööpenhaminaan asettuneen
Gerstrømin teos oli hyvin erilainen kuin
muut tapahtumassa kuulemani ja piristi
ehdottomasti festivaalin muutoin liialliseksi käynyttä harmaata hipsutusta.
Hiljaisuus ei ole tietenkään paha
asia. Hyvin hiljaisessa musiikissa juuri
hiljaisuus voi olla suorastaan huutavaa,
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Kaija Saariaho:
Let the wind speak
Kamarimusiikkia huilulle.
Camilla Hoitenga (huilu),
Anssi Karttunen (sello),
Daniel Belcher (baritoni),
Héloïse Dautry (harppu),
Da Camera of Houston.
Ondine ODE 1276–2 (2015)

Levyt,
korvat
& Kare
Ilman Ulla Raiskiota ei olisi
Käärmesormusta
Mitä uuden musiikin levytystä arvioidessa pitää tietää? Asianosainen
säveltäjä tietää liikaa, koska hänelle levy
on esittäjästä, harjoitusajasta ja muista
käytännön seikoista riippuva kompromissi. Kuulija tietää liian vähän, koska
hän uskoo tai toivoo levyn esteettisten
ratkaisujen edustavan ideaalitilannetta.
Kriitikon tehtäväksi jää hämmentyä
realismin ja idealismin välissä.
Tätä jouduin pohtimaan kuunnellessani Harri Ahmaksen Käärmesormusta.
Muuten hallitun levytyksen mittaan
alkoi tuntua ilmeiseltä, ettei Ulla
Raiskio ollut paras mahdollinen solisti.
Hänen tumma ja kypsä äänensä vei tilaa
sekä Tittamari Marttisen täyteläiseltä
tekstiltä että Ahmaksen tehokkailta
tilannekuvilta. Kuulas ja neutraali ääni
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Fagerlund & Aho
Sebastian Fagerlund:
Mana; Woodlands.
Kalevi Aho: Solo V;
Fagottikonsertto.
Bram van Sambeek (fagotti),
Sinfonia Lahti, joht. Okko
Kamu ja Dima Slobodeniouk.
BIS–2206 (2016)

olisi mielestäni ollut parempi valinta.
Mutta säveltäjän ja levyn tekemisen
kannalta ääni ei ole ainoa peruste esittäjävalintaan. Raiskio löysi ja muokkasi
libreton. Raiskio esitti roolinsa pätevästi ja karismaattisesti. Mitä ilmeisimmin juuri Raiskio puski isoa tuotantoa
energiallaan eteenpäin ja mahdollisti
levytyksen. Ilman Raiskion panosta
Käärmesormusta ei olisi olemassakaan,
ja toki maailma on parempi yhtä oopperaa rikkaampana. Mutta onko kriitikon
asia ottaa tämä seikka huomioon?
Camilla Hoitengan soitto on
hämmentävän kaunista
Toisella tavalla hämmentävä on huilisti Camilla Hoitengan levyllinen
Saariahoa. Esittäjien suhteen ja oman
musiikkinsa vaativuuden suhteen
Saariaho on realisti. ”Ne on soittaneet
mun musiikkia aiemminkin, ne on
ehkä jo pikkuisen jyvällä...”, hän saattaa
mutista jostain merkittävän orkesterin
esityksestä. Ymmärtääkseni Saariaho
tietää ja hyväksyy, että kaikki muusikot
eivät ainakaan aluksi pysty välittämään
hänen musiikkiaan kuulijoiden sydämeen asti. Kuulija ei tätä tiedä – eikä
ehkä hyväksyisi jos tietäisi.
Mutta sitten on sellaisia muusikoita
kuin Hoitenga, joka vuosikymmenien ajan
on tilannut, kantaesittänyt ja sen jälkeen-

Hyperorganism
Veli Kujala: CybOrgan;
Hyperchromatic
Counterpoint.
Veli Kujala
(neljäsosasävelaskelharmonikka ja elektroniikka),
Susanne Kujala (urut), Uusinta
Ensemble ja TampereRaw.
Alba ABCD 393 (2016)

Jaakko Kuusisto: Glow
Loisto; Valo; Play 2 & 3; Jurmo.
Meta4-kvartetti, Jaakko
Kuusisto (viulu), Riitta-Liisa
Ristiluoma (alttoviulu),
Jan-Erik Gustafsson (sello),
Paavali Jumppanen ja Heini
Kärkkäinen (piano).
BIS–2192 (2016)

A Tribute to Teppo
People of the Double
Bass at the Court of King
Teppo Hauta-aho.
NBB 31 (2016)

kin esittänyt Saariahon musiikkia. Hän on
ehkä jo pikkuisen jyvällä, samaan tapaan
kuin toinen Saariahon luottoinstrumentalisti, sellisti Anssi Karttunen. Hoitengan
kokemus ja ymmärrys saavat Saariahon
musiikin kuulostamaan niin ymmärrettävältä, kauniilta ja sointuisalta, että kuulijaa
hämmentää vain se, miksi joskus on toisin.
Omat ajoittaiset Saariahoepäilykseni helpottivat, kun kuuntelin
Hoitengan luontevasti soljuvaa soittoa.
Luultavasti Saariaho tuntuu ajoittain
hankalalta vain siksi, että häntä soitetaan niin paljon, jolloin mukaan mahtuu kehnompiakin yrityksiä. Mutta kun
häntä soitetaan vielä enemmän, soittokulttuuri kehittyy, jolloin musiikki osuu
entistä paremmin sydämen seutuville.

Bogányille ja Solo V Harri Ahmakselle.
Manassa mieleni tekeekin kuvitella, että van Sambeek intoutuu niin
intohimoiseen fagottishamanismiin,
koska teos on juuri hänen. Hän haluaa
olla oman konserttonsa arvoinen. Tai
kenties hän haluaa tehdä siitä itsensä
arvoisen, miten vain. Mutta sitten Ahon
konsertossa huomaa, että intohimoinen
fagottishamanismi on van Sambeekin
ominaisuus teoksesta riippumatta.
Mutta olisiko passacaglian intonaatioita
ja preston vikkeliä alkueleitä voinut vielä
hioa, jos kokisi teoksen omemmaksi ja
tärkeämmäksi? Luultavasti kuvittelen –
oikeasti erot hukkuvat esityskertoihin,
sävellyksen ominaisuuksiin, tuottajan
vireystilaan, röörin kuntoon...

Shamanisminäytöksiä
fagotilla

Hyperorganism:
hillitöntä ja rouheaa

Olipa kyseessä Raiskio tai Hoitenga,
tilaus ja kantaesitys sitovat esittäjän
teokseen henkilökohtaisella tasolla.
Mutta voiko henkilökohtaisuutta loppujen lopuksi kuulla levyltä, jos homma
muuten tehdään kunnolla? Bram van
Sambeekin uusi fagottikonserttolevy tarjoaa tilaisuuden vertailuun.
Sebastian Fagerlund on räätälöinyt
Mana-konserton ja Woodlands-soolon
juuri van Sambeekille, mutta Kalevi
Ahon konsertto on alun perin Bence

Teoksen elämä riippuu pelottavan
paljon sen ensimmäisestä esittäjästä, ja
veitsenterällä pysytään, vaikka säveltäjä esittäisi teoksensa itse. Säveltäjä
ja harmonikkataiteilija Veli Kujalan
Hyperorganism sisältää levyllisen mitä
hillittömimpiä neljäsosasävelaskelhuvituksia ja kaupantekijäisiksi rouheaa
urkupaahtoa. Kuulijan näkökulmasta
Kujalan pelimannihenkinen virtuositeetti, erikoinen neljäsosasävelaskelharmonikka ja omalaatuinen sävellystyyli

KUVA: YLE

Harri Ahmas:
Käärmesormus
Ulla Raiskio
(mezzosopraano),
Zagros Ensemble,
joht. Petri Komulainen.
Alba ABCD 394:1–2
(2016)

muodostavat vastustamattoman kokonaisuuden, joka kuoriutuu esimerkillisesti ulos modernismin kotelosta. Mutta
juuri se tiivis kokonaisuus saattaa katkaista teokselta siivet. Löytyykö toista
haitariveijaria, joka hankkii hyperkromaattisen vekottimen ja opettelee sitä
soittamaan? Jos löytyy, voiko Kujalaa
soittaa paremmin kuin Kujala? En usko,
levy ei siihen rohkaise, mutta ei ole väliäkään, koska Kujalan tutkimusmatka
kannattaa tällaisenaan.
Jaakko Kuusiston hehku
tarttuu muusikoihin
Toinen esimerkki on Jaakko Kuusiston
kamarimusiikkilevy Glow, täynnä musikanttisia, elämänymmärrystä huokuvia
kappaleita. Säveltäjä itse viulun varressa
soittaa loistavasti, innostaa kanssamuusikoitaan ja samalla vielä kuuluttaa koko
musiikkimaailmalle, että hei, tämä on
todella mukavaa musiikkia sekä soittaa
että kuunnella, kokeilkaa tekin!
Kriitikkona ja musiikin kuluttajana tiedän, että säveltäjän ja esittäjän
suhteella spekuloiminen on turhaa,
koska vain lopputuote ratkaisee. Mutta
tiedän myös, että säveltäjän ja esittäjän
suhteesta tihkuu läpi tunnetta, joka
vaikuttaa kuunteluelämykseen paljon.
Tämä palasi mieleen, kun pöydälleni
ilmaantui modernia kontrabassomusiik-

kia sisältävä neljän (!) CD:n boksi, joka
hehkui säveltäjän ja esittäjien välisiä
lämpimiä tunteita voimakkaasti jo
avausraidalla. Ja tunne kantoi kuuntelu-urakan loppuun asti.
Hauta-aho, kontrabasson
kuninkaallinen
Kontrabasson kansa kuningas Hautaahon hovissa on otsikkona kokoelmalla,
jonka kollegat ovat kasanneet Teppo
Hauta-aholle 75-vuotislahjaksi ja kunnianosoitukseksi. Maailman etevimmät
kontrabasistit ovat valikoineet Hautaahon mittavasta tuotannosta suosikkikappaleitaan, taltioineet ne tahoillaan
ja kääräisseet tyylikkääseen pakettiin.
Laatikkoa kuuntelee hymy naamalla paitsi lämpimien tunteiden myös
musiikin ja esitysten takia. Hauta-aho
on kekseliäs, hauska, monialainen ja
koskettava säveltäjä, jonka kappaleita
taitaa olla hauska soittaa. Äänityksetkin
ovat pääosin päteviä, mikä osaltaan
kertoo että joukkoistaminen on
nykyään varteenotettava vaihtoehto
myös levynteossa. Pitää vain olla Teppo
Hauta-ahon veroinen kuningas, että saa
joukkoistettua koko kansansa.
K A R E E S KO L A

Kirjoittaja on musiikki- ja
kulttuuritoimittaja ja kriitikko
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Tekijänoikeus
omaisuutena
”Väitöskirjani teema ja tutkimuskysymys
on tekijänoikeus omaisuutena.
Arkiajattelussa omaisuus samaistetaan usein
omistusoikeuteen, mutta oikeudellisesti
omaisuutta ovat myös oikeudet ja etuudet,
joilla voi olla varallisuusarvoa – muun muassa
tekijänoikeus. Kun tekijänoikeus nauttii
perustuslain suojaa omaisuutena, mitä silloin
oikeastaan suojataan? Miksei tekijänoikeus
ole omistusoikeutta?”
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lun perin tekijänoikeus oli
omistusoikeutta. Henkinen
omistusoikeus kehittyi fyysiseen esineeseen kohdistuvan yleisen omistusoikeuden rinnalle,
ikään kuin kuroutui siitä irti. Henkisen
tuotteen omistaja oli aineettoman esineen omistaja, samassa asemassa kuin
fyysisen esineen omistaja. Aineellisen
ja henkisen omaisuuden yhteinen
nimittäjä oli työ. Määräämisoikeuden
kohde oli ruumiillisen tai henkisen
työn tuote.
Teos immateriaalisena
kohteena
Jo vuonna 1880 säädetyn kirjailijan ja
taiteilijan oikeutta koskevan asetuksen
valmistelijat oivalsivat, että oikeuden
kohteena ei oikeastaan ollut esine,
johon henkinen tuote on kiinnitetty
vaan jokin muu, jota luonnehdittiin
ilmauksilla ”elävä ajatusyhteys” ja
”kuvallisen esityksen muoto”. Hieman
myöhemmin Saksassa syntyi teoria
tekijänoikeuden immateriaalisesta
kohteesta, Immaterialgüterrecht, joka
1900-luvun alussa omaksuttiin myös
pohjoismaisen tekijänoikeuden teoreettiseksi lähtökohdaksi. Sen mukaan
oli olemassa aineeton teos, jonka
ilmauksia aistein havaittavassa maailmassa ovat teoskappaleet tai muut
fysikaaliset ilmiöt.
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Martti Kivistön väitöskirja
kartoittaa sekä suomalaisen
tekijänoikeuden historiaa
että näkymiä tämän päivän
oikeudellisessa ympäristössä.

Varhainen tekijänoikeus oli kasuistista lainsäätämistä, jossa edettiin teoslaji
ja markkina kerrallaan. Skandinavian
maissa ryhdyttiin 1920-luvulla ideoimaan avointa, kaikenlaisiin henkisiin
tuotteisiin soveltuvaa teosnormia, sekä
yleistä tekijän määräämisoikeutta, joka
kattaisi teoksen kaikenlaisen käytön, ei
ainoastaan sen kopiointia ja esittämistä
yleisölle. Jos tekijänoikeuteen sisältyisivät kaikki mahdolliset määräämistavat, olisiko se silloin omistusoikeus?
Tällaisista kysymyksistä käytiin vilkas
teoreettinen keskustelu, jonka vaikutukset heijastuivat meillekin sodan
jälkeen käynnistyneen yhteispohjoismaisen lainvalmisteluhankkeen kautta.
Lainvalmistelijat päätyivät ratkaisuun, jonka mukaan tekijä saa määrätä
kahdesta toimesta: teoksen kappaleiden
valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataviin. Samalla pantiin
piste rinnastukselle omistusoikeuteen:
esineen omistajalle kuuluvat kaikki ne
oikeutukset, joita ei ole nimenomaan
häneltä suljettu pois, mutta teoksen
tekijälle vain ne määräämistavat, jotka
hänelle nimenomaan on lailla annettu.
Pohjoismaiset tekijänoikeuslait eivät
lopulta ilmentäneet mitään tiettyä
teoriaa vaan positivismia, lainsäätäjän
asettamia määräämisoikeuksia.
Kehityshistoriasta 2010-luvun
tekijänoikeuden kysymyksiin
Tutkimustehtäväni ei tyhjentynyt
pohjoismaisen tekijänoikeuden
kehityshistorian selvittelyyn. Minua
askarrutti edelleen se, mitä merkitystä
havainnoillani on 2010-luvun tekijänoikeudessa. Metodologiseksi ratkaisuksi
tarjoutuivat oikeudenalan yleiset opit,
se oikeusjärjestyksen alue, jota ei voi
suoraan lukea lakikirjasta tai tuomioistuinten ratkaisuista. Yleisiin oppeihin
luetaan oikeudelliset teoriat, käsitteet ja
periaatteet. Viimeaikaisessa tekijänoikeudellisessa keskustelussa on kysytty,
voitaisiinko erityisesti periaatteiden
roolia oikeudenalalla vahvistaa.
Normatiivisesti merkityksellinen
oikeusperiaate vaatii ns. institutionaalista tukea, kuten kirjauksia oikeuskäy-

tännössä, lakien esitöissä tai oikeuskirjallisuudessa. Tutkimusaineistoni
perusteella on artikuloitavissa neljä
tekijänoikeutta omaisuutena ilmentävää
periaatetta:
1. tekijän työn tuloksen palkitseminen;
tekijänoikeuden alkuperäinen linkki
omaisuuden yleiskäsitteeseen, ideologinen perustelu kirjailijan ja taiteilijan
työn arvon tunnustamiselle;
2. tekijän yksinoikeusaseman sidottu
laajeneminen; tekijänoikeus rinnastuu
omistusoikeuteen, mutta toisin kuin
omistusoikeus, se on lähtökohtaisesti
rajallinen;
3. vaihdannan sujuvuuden edistäminen;
tekijänoikeus on vaihdantakelpoinen
varallisuusoikeus, eikä sidos tekijän
persoonaan ole juurikaan rajoittanut
esimerkiksi oikeuden siirtokelpoisuutta;
sekä
4. kollektiivisten sivistyksellisten päämäärien turvaaminen; yleinen etu, jonka ytimessä on ollut kulttuurin ja sivistyksen
edistyminen, asettaa rajoituksia tekijän
yksinoikeudelle.

Digitalisaatio ja
perusoikeudet
uusina haasteina
Tutkimukseni loppupuolella olen
tarkastellut tekijänoikeudellisen doktriinin kahta haastajaa, digitalisaatiota
ja perusoikeuksia. Tekijänoikeuden ja
digitaaliteknologian kohtaamiseen hahmoteltiin 1990-luvun pohjoismaisessa
keskustelussa kolmea lähestymistapaa.
Ensimmäinen keskittyi käsitteistön
ja säännösten teknisiin korjauksiin,
toinen painotti tekijöiden suojaamista
mm. teknisten suojakeinojen avulla,
kolmas otti päämääräkseen informaation vapauden. Sittemmin vuoden 2001
tietoyhteiskuntadirektiivin muuntaminen kansalliseksi oikeudeksi tapahtui
vallitsevan doktriinin lähtökohdista,
toisin sanoen sen keskeinen sisältö selitettiin yhteensopivaksi pohjoismaisen
lainsäädännön ja käsitteiden kanssa.
Pohjoismaisessa vertailussa tekijänoikeutta koskeva perusoikeuskeskustelu on ollut suomalainen erityispiirre,

”

Mitä enemmän
oikeuden

pintatasolla kuohuu,
sitä enemmän yleisille
opeille on tarvetta.”

taustanaan vuoden 1995 perusoikeusuudistus. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan vuosina 2004 ja 2005
antamat lausunnot ovat asemoineet
tekijänoikeutta uusien perusoikeusoppien valossa ja päivittäneet sen
omaisuudensuojan perusteita. Uuden
perusoikeusdoktriinin syvällisempää
vaikutusta tekijänoikeuden yleisiin
oppeihin on kuitenkin toistaiseksi
varhaista arvioida.
Tämän päivän tekijänoikeudessa
yhdistyy ja osin kilpaileekin keskenään monia säännöstöjä: kansallinen
oikeusjärjestys, kansainvälinen oikeus,
EU-oikeus, ihmis- ja perusoikeudet.
Juuri tähän haasteeseen pyrkivät
vastaamaan oikeudenalan yleiset opit.
Niiden tehtävänä on tuottaa koherenssia, sisällöllistä johdonmukaisuutta,
missä oikeusperiaatteilla on keskeinen
rooli. Mitä enemmän oikeuden pintatasolla kuohuu, sitä enemmän yleisille
opeille on tarvetta.

M A R T T I K I V I S TÖ

johtaja, regulaatio ja toimintaympäristö,
Teosto ry
Kirjoittajan väitöskirja Tekijänoikeus omaisuutena – Tutkimus suomalaisen tekijänoikeuden yleisistä opeista tarkastettiin
Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä
tiedekunnassa 22.10.2016. Kirjoitus on lyhennelmä lectio praecursoria -puheesta.
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Laki se on
tekijänoikeusjärjestöilläkin
– kohta
Ensi vuosi tuo muutoksia
tekijänoikeusjärjestöihin. Euroopan unioni

S

sääti niitä varten oman direktiivin, jota nyt
muunnetaan Suomen laiksi.

uomen hallitus antoi elokuussa eduskunnalle esityksen laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Tavoite on
saada laki voimaan ensi vuoden alusta.
Suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen on tarkistettava toimintansa ja
sääntönsä lain mukaisiksi. Perusasiat
ovat kunnossa, mutta joitakin asioita on
tehtävä jatkossa eri lailla.
Miksi direktiivi ja
laki on luotu?
Direktiivi liittyy EU:n kunnianhimoiseen ja osin ristiriitaiseen digitaaliseen
agendaan. Sillä komissio tähtää esteiden
purkamiseen tavaroiden ja palvelujen
liikkumiselta 28 EU-maan rajojen yli.
Nyt Suomen laiksi muuttumassa oleva direktiivi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista on yksi komission paketin
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monista osista. Sen kohteena olevat
tekijänoikeusjärjestöt lisensioivat teosten sellaista laajaa käyttöä, jonka lupia
ja korvauksia tekijän on käytännössä
mahdotonta hoitaa itse.
Direktiivin julkilausuttu tavoite on
parantaa tekijänoikeuden haltijoiden
valinnanvapautta, lisätä heidän päätösvaltaansa oikeuksiensa lisensionnissa
sekä kohentaa tekijänoikeusjärjestöjen
läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.
Sitä varten tarvitaan paljon pykäliä,
suomalaisittain osin hyvin erikoisiakin.
EU-tasolla on nyt esimerkiksi säädetty,
että tekijänoikeusjärjestön on asioitava
asiakkaidensa kanssa sähköisestikin.
Pohjoismaissa useimmat direktiivin määräykset ovat arkipäivää. Mutta
direktiivi on laadittu koko EU-alueelle,
eivätkä meidän perusasiamme ole
joka maassa tai järjestössä aivan yhtä
itsestäänselviä.
Mitä laki määrää?
Tavoitteet hyvästä hallinnosta ja toiminnan läpinäkyvyydestä ovat oikeita.
Tekijänoikeuksien yhteishallinto voi
saada oikeutuksensa vain toimiessaan täysin avoimin kortein ja ketään
syrjimättä.

Kaikki tekijänoikeusjärjestöt joutuvat tarkistamaan sääntöjensä
jäsenkriteerit. Niiden on oltava objektiivisia, syrjimättömiä ja
selkeästi auki kirjoitettuja sekä hyväksyttyjä.
Jos täyttää kriteerit, jäseneksi on otettava.
Ellei täytä, jäseneksi ei pääse.

Laki kirjaa miten järjestöjen on hoidettava päätöksentekoaan ja niille luovutettujen oikeuksien hallintaa. Hallinnon
avoimuudelle annetaan tarkkoja sääntöjä ja oikeudenhaltijoiden päätösvalta
varmistetaan.
Jatkossa järjestön on jaoteltava sille
luovutettavia oikeuksia nykyistä hienojakoisemmin. Tekijä voi luovuttaa
tällaisia paloja ja siivuja järjestölle tahtonsa mukaisesti, samoin peruuttaa niitä.
Oikeuksia voi luovuttaa hallinnoitavaksi
toisenkin maan järjestölle.
Musiikilla on erityisasema direktiivissä ja laissa. Ne säätävät sävellysteosten
verkko-oikeuksien usean valtion alueen
kattavasta lisensioinnista. Tämä osa laista
kohdistuu ainoastaan Teostoon, sikäli
kun se päättäisi ryhtyä toimimaan tällaisilla rajat ylittävillä markkinoilla.
Gramexin hallinnoimiin musiikin
lähioikeuksiin ja Kopioston hallinnoimaan nuottien kopiointiin laki ei tältä
osin ulotu.
Laki edellyttää rajat ylittävillä musiikin online-markkinoilla toimivalta
järjestöltä riittäviä valmiuksia hallinnoida, raportoida ja tilittää monen maan
alueelle lisensioituja verkko-oikeuksia.
Tältä osin sääntely on poikkeuksellisen
yksityiskohtaista.

Mitä laki muuttaa?
Hallintoon ja avoimuuteen liittyvät säädökset eivät tuo periaatteellisia muutoksia
suomalaiseen toimintatapaan, vaikka yksityiskohdissa onkin hiottavaa.
Lakia odoteltaessa Teostossa on kokoustettu ahkerasti ja laadittu uutta oikeuksien
luokitusta. Se koostuu musiikin massakäytön markkinoita mukailevista oikeuskategorioista, jotka oikeudenhaltija luovuttaa
Teostolle haluamassaan laajuudessa.
Luokituksen hyväksyy Teoston kevätkokous tai ylimääräinen jäsenkokous,
mikäli lain voimaantuloaikataulu sitä vaatii.
Asiakassopimus uusitaan samalla kun uusi
oikeuksien luokitus otetaan käyttöön.
Kopiosto uudistaa ensi vuonna sääntönsä ja valtakirjansa. Sekin ottaa käyttöön lain
edellyttämän hallinnoimiensa oikeuksien
luokittelun.
Kaikki tekijänoikeusjärjestöt joutuvat
tarkistamaan sääntöjensä jäsenkriteerit.
Niiden on oltava objektiivisia, syrjimättömiä ja selkeästi auki kirjoitettuja sekä
hyväksyttyjä. Jos täyttää kriteerit, jäseneksi
on otettava. Ellei täytä, jäseneksi ei pääse.

LAKI TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA
•

Tullee voimaan vuoden
2017 alusta

•

Säätää tekijänoikeusjärjestöjen hallinnosta

•

Musiikin rajat ylittävä
lisensiointi säädellään
erikseen

•

Kopiosto ja Teosto uusivat
valtakirjansa ja sääntönsä

•

Järjestöjen jäsenyyskriteerit on määriteltävä
tarkasti

HEIKKI JOKINEN

Kirjoittaja on vapaa toimittaja
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ELOKUU
7.8.
HEINZ-JUHANI HOFMANN

14.8.

KAIJA SAARIAHO

Turn
Darmstadtin kesäakatemian muusikot.
Darmstadtin kesäakatemia, Saksa.

Trans
Xavier de Maistre (harppu), Tokion
sinfoniaorkesteri, joht. Ernest MartinezIzquierdo. Suntory Hall, Tokio, Japani.

Tränennass
Markku Luolajan-Mikkola (viola da gamba). Pyhän Laurin kirkko, Vantaa.

20.8.

7.8.

The President’s Speech
Miika Jämsä (tuuba). Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus, Tanska.

JUKKA-PEKKA LEHTO

Paadar
Johanna Kärkkäinen (huilu), Justus K
(lausunta). Porin taidemuseo.
10.8.

30.8.

MIIKA HYYTIÄINEN

NIILO TARNANEN

21.8.

SYYSKUU
1.9.

HARRI AHMAS

OUTI TARKIAINEN

Sonaatti uruille
Jan Lehtola (urut). Stuttgart, Saksa.

Eanan giđa mieida
Virpi Räisänen (mezzosopraano), Lapin
kamariorkesteri, joht. John Storgårds,
Korundi, Rovaniemi.

PEKKA JALKANEN

Kaksihaarainen puu
Kristiina Kuusisto (bandoneón). Recontre
musicale de Kreiz Breith, Ranska.

3.9.
KALEVI AHO

Maailman kaunein sointu
Lahden Musiikkiopiston oppilaat ja
opettajat. Lahti.

11.8.
OLLI VIRTAPERKO

Syksy 2016 – Kevät 2017

12.8.
MIKKO HEINIÖ

27.8.

Three Morning Songs
Sampo Haapaniemi (baritoni), Ville
Matvejeff (piano). Vanha Raatihuone,
Turku.

Imaginary Machines
Teatteri Kiisu. Kaivos-festivaali,
Outokumpu.

13.8.
KALEVI AHO

Partita
Marko Ylönen (sello), Timo Korhonen
(kitara). Luosto Classic -festivaali.
13.8.
TOMI RÄISÄNEN

Päivittyvä kantaesitysten
listaus verkossa
composers.fi/tapahtumat/#kantaesitys-fi
Orkesteriteosten kantaesityksiä
sinfoniaorkesterit.fi/fi/konserttikalenteri
Facebook
Nykkäri-konserttikalenteri
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Kantaesityksiä kootaan pääasiassa Suomen Säveltäjät
ry:n jäsenten ilmoittamien tietojen pohjalta. Listalla
ilmoitetaan myös yhdistyksen hallinnoimin
apurahoin tuettuja muiden säveltäjien teosten
kantaesitystietoja. Mukana ovat osin myös
ne kantaesitykset, jotka eivät sisälly
kumpaankaan ryhmään, mutta ovat
konserttikokonaisuuden kannalta
oleellisia.

Under the Apple Tree
Saxophone Trio Ava: Samuli Metsänen,
Kalle Oittinen ja Eero Saunamäki. Turun
musiikkijuhlat.
14.8.
MIKKO HEINIÖ

Jag vill gå mellan rågen
Ulf Söderblomin muistolle.
Key Ensemble, joht. Teemu Honkanen.
Turun Tuomiokirkko.

KUVA: MIRJAM TALLY

Kantaesityksiä

Romer’s Gap (orkesteriversio).
Perttu Kivilaakso (sello), Turun filharmoninen orkesteri, joht. Ville Matvejeff. Turun
musiikkijuhlat. Turun konserttitalo.

ADAM VILAGI

”Imaginary Machines on elektroninen sävellys, jonka sävelsin alun perin keväällä
2015. Kantaesityspaikka Outokummun
Vanha kaivos innoitti muokkaamaan
teosta vielä vähän ennen kantaesitystä.
Teos on vauhdilla eteenpäin puskeva
teos, jonka voimanlähteinä ovat erilaiset
konemaiset äänimaisemat. – Kaivosfestivaali järjestettiin ensimmäistä
kertaa Outokummun Vanhalla kaivoksella elokuussa. Festivaalin ohjelmassa
tarjottiin eri taiteenalojen monipuolisena
kattauksena mm. akustista ja elektronista
musiikkia, renessanssilaulua, tanssitaidetta sekä nykyteatteria. Esityspaikkoina
toimivat Vanhan kaivoksen ainutlaatuiset tilat Teatteri Kiisu, Kiisuhalli,
Nostokonehuone, Murskaamosali ja
Wanha paja.” (AV)

7.9.
MAIJA HYNNINEN

Aina on tänään
Radiofonia. Radio Yle 1.
”Tunnelmaltaan unenomainen radiofonia
Aina on tänään on sisäinen matka konfliktista kohti ratkaisua ja avautumista. Se
mitä on tapahtunut jää kuulijan tulkittavaksi. Kertoja käpertyy omiin ajatuksiinsa,
on saarella ja samalla on saari. Kertoja
eristäytyy, saaren ympärille muodostuu
jääkuori. Teoksen tarinaa eteenpäin
kuljettavat Vilja-Tuulia Huotarisen runot
vievät vääjäämättä kohti johtopäätöstä. Jääkuori hileytyy kerros kerrokselta
pois, ja kertoja on vapaa astumaan ulos
suurkaupungin humuun.” (MH) – Teos oli
Yleisradion edustusteos vuoden 2016
Prix Italia -kilpailussa.
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Kantaesittäjä
7.9.
OLLI VIRTAPERKO

Romer’s Gap (sinfoniettaversio)
Perttu Kivilaakso (sello), Jyväskylä
Sinfonia, joht. Ville Matvejeff. Jyväskylän

Kaisa Kortelainen (huilu), Taavi Oramo
(klarinetti), Daniel Bolado Garcia
(lyömäsoittimet), Kuopion kaupunginorkesteri, joht. Atso Almila. Kuopion
Musiikkikeskus. Pasimusic-festivaali.

JOEL JÄRVENTAUSTA

Landscapes I ”Odin’s Hill”
Simon Desorgher (huilu). Schott Music
Shop, Lontoo.

> s. 16

kaupunginteatteri.
9.9.
VELI KUJALA

Fluorescent Crescent
Markus Hohti (sello), Marko Myöhänen
(elektroniikka).
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ

Motherlode
Markus Hohti (sello).
defunensemble. G Livelab, Helsinki.

17.9.
NIILO TARNANEN

Ad fugam, ad nauseam. Roolipeli
kahdelle fagotille.
Antti Salovaara ja Niilo Tarnanen (fagotti).
Vapaan Taiteen Tila, Helsinki.

”Konsertin kantaesitys, Matei
Gheorghiun Kolmoiskonsertti huilulle, klarinetille ja lyömäsoittimille, on
häkellyttävä teos. Häkellystä ei herätä
niinkään moderni sävellystekniikka, vaan
kudoksessa välähtelevät, paikoin selkeät
perusharmoniat, joiden yllä ja lomassa
solistiset osuudet vaeltavat.
Orkesterisatsissa on tutunomaisia
aiheita, jotka jäävät kutkuttamaan mieltä.
Paikoin pysähdytään unenomaisiin, jopa
romanttisiksi luonnehdittaviin näkyihin.
Solistit Kaisa Kortelainen, Taavi Oramo
ja Daniel Bolado Garcia tekivät upeaa
työtä – etenkin jäi muistikuva didgeridoomaisista soundeista, jotka Oramo
loihti bassoklarinetistaan.” (Jussi Mattila,
Savon Sanomat 1.10.2016)

30.9.
JOUKO TÖTTERSTRÖM

La Déclaration
Markku Korhonen (klarinetti), Riina
Salminen (sello), Outi Rahkoo (piano).
Oulun ammattikorkeakoulun konserttisali.
30.9.
ADAM VILAGI

Hunger
NeoQuartet. Kuopion Musiikkikeskus.
Pasimusiikki-festivaali.

LOKAKUU
KUVA: MARKUS PAAVOLA

24.9.
PEKKA JALKANEN

Loviatar
Eva Alkula ja Tomoya Nakai (kantele,
koto, puhelaulu). Helsingin kaupungintalon Virka-galleria.
28.9.
LARS KARLSSON

29.9.

Klarinettkonsert
Christoffer Sundqvist (klarinetti), Lapin
kamariorkesteri, joht. John Storgårds.
Rovaniemi.

Journey to the Beach – Matka merelle;
For Antti M.
Pohjanmaan museo, Vaasa.

1.10.
ESA HELASVUO

Miehen kylkiluu
Martti Peippo (klarinetti, bassoklarinetti,
traverso, piccolo, sopraanosaksofoni,
slide-whistle), Satu Lång (harmonikka,
kantele, sopraano- ja alttonokkahuilu).
Lahden kaupunginteatteri.

OTTO ROMANOWSKI

Otto Romanowskin kappaleet esitettiin
Pohjanmaan museon näyttelyssä Valon
vuosikymmenet – Antti Maasalon taidetta 1968–2016. Kuvanveistäjä Maasalon
kineettisen taiteen keskeisenä piirteenä
on liike, ja teosten liikkuvat osat toimivat sähkön tai tuulen avulla. Näyttely
on avoinna Vaasassa 5.2.2017 asti.
(Pohjanmaan museo)

MIKKO RAASAKKA,
KLARINETTI JA LIRU

30.9.

1.10.
LAURI MÄNTYSAARI

String Quartet ”On the Move”
Siggi String Quartet. Harpa, Reykjavik,
Islanti. Pohjoismaiset musiikkipäivät.

”Ei tämä ihan normaalia ole”, vastaa
Mikko Raasakka, kun ihmettelen syksyn kantaesityssumaa. Hän on lehden
ilmestyessä ehtinyt soittaa syyskuun ja
joulukuun välillä 12 kotimaisen uuden
kappaleen kantaesityksessä.
Hänen muusikkoprofiilissaan klarinetin uudet soittotavat ja niiden etsiminen on hyvin merkittävä osa. Ne olivat
aiheena hänen taiteellisessa tohtorintutkinnossaan Sibelius-Akatemiassa
vuonna 2005, ja sen pohjalta hän myös
julkaisi perusteellisen soittotapoja esittelevän kirjan ja äänitteen Exploring the
Clarinet (2010, Fennica Gehrman).
Kantaesitettävien teosten joukossa
on teoksia, jotka osuvat juuri tähän kategoriaan, ja ne ovat syntyneet tiiviissä
yhteistyössä säveltäjän ja Mikon kesken.
”Perttu Haapasen ja Olli Virtaperkon teokset ovat hyvin kokeellisia.
Pertun Amygdala operation -teoksessa
liikutaan ilmaisun äärirajoilla, ja tekstuuri on paikoin hyvin hidasta, paikoin
hyvinkin tiheää, väliin aggressiivista,
väliin äärimmäisen hiljaista. Ollin Glass
Orifice -sävellyksessä rakennetaan kenttiä hiljaisten multifonien avulla.”
Mikko Raasakka kantaesitti
Itävallassa lokakuun alkupuolella
Landscapes in Green and White -konserteissa useammankin kantaesityksen.

Toisena suomalaisena muusikkona
konserteissa esiintyi kantaleensoittaja
Eija Kankaanranta. Teokset olivat
hyvin erilaisia.
”Herman Rechbergerin Stymphalos
on etnovaikutteista, kreikkalaisesta kansanmusiikista ammentavaa
musiikkia.”
Adina Dumitrescun Heureuse!
on kirjoitettu perinnesoitin lirun
(Raasakka on sen erityinen taituri)
lisäksi kanteleelle, kiinalaiselle guzhengille ja sitralle.
”Kappaleessa yhdistyy musiikkiteatterimaiset eleet perinnesoittimiin.
Soittajat resitoivat ja heillä on vihreät
liinat, joilla he myös soittavat instrumenttejaan. Lirun alkukantaisuus on
huomioitu kappaleen modaalisessa
tekstissä hyvin.”
Hän kantaesitti Itävallan konserteissa myös Matthias Kranebitterin ja
Dana Probstin teokset lirulle.
Raasakka on soittanut uransa
aikana monessa erilaisessa uuden
musiikin kokoonpanossa ja yhtyeessä. Tämän syksyn aikana hän on
esiintynyt defunensemblen ja Zagros
Ensemblen riveissä viiden teoksen
kantaesityksessä.
A A R N E TO I VO N E N

MIKKO RAASAKKA
KANTAESITYKSIÄ
SYKSYLLÄ 2016
SOLISTINA JA
KAMARIMUUSIKKONA
7.10. Herman Rechberger:
Stymphalos - Riikka Talvitie:
Export Finland III; 11.10. Alex
Freeman: Slow All Clocks II Adina Dumitrescu: Heureuse!;
21.10. Olli Virtaperko: Glass
Orifice; 24.11. Perttu Haapanen:
Amygdala Operation
DEFUNSEMBLEN JA
ZAGROS ENSEMBLEN
JÄSENENÄ
9.9. Osmo Tapio Räihälä: Motherlode; 3.10. Tomi Räisänen:
Smash!t. Konsertto käyrätorvelle ja kamariyhtyeelle; 20.11.
Juha T. Koskinen: Konsertto
uruille ja kamariyhtyeelle; 9.12.
Uusia teoksia viidelle soittajalle ja elektroniikalle: Sami
Klemola ja Kemialliset ystävät/
Jan Anderzen



www.raasakka.net

1.10.
ESA PIETILÄ

Hyperhelium. TampereRaw.
Vanhan kirjastotalon musiikkisali,
Tampere.
2.10.
ESA PIETILÄ

30.9.
29.9.

LAURI KILPIÖ

MATEI GHEORGHIU

Sous le soleil froid
Maija Parko ja Maija Väisänen (piano
nelikätisesti). Kuopion Kaupungintalon
juhlasali.

Triple concerto for flute, clarinet,
percussion and orchestra
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Whisk & Flames
Esa Pietilä (saksofoni), Petri Kumela
(kitara).
Sequins 4 – Four Movements for
electric Kantele, Tenor saxophone
& live electronics.

KUVA: TERESA SCHNIDER
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3.10.
TOMI RÄISÄNEN

6.10.

Slow All Clocks II
Mikko Raasakka (klarinetti), Eija
Kankaanranta (kantele) ja elektroniikka

KAI NIEMINEN

ADINA DUMITRESCU

KIMMO HAKOLA

Heureuse!
Mikko Raasakka (liru), Eija Kankaanranta
(kantele), Ming Wang (guzheng) ja Martin
Mallaun (sitra).
Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz,
Itävalta.

CREAZY sooloklarinetille op. 94
Horácio Ferreira (klarinetti). Milton Court
Concert Hall, Lontoo, Iso-Briannia.

Frammenti dal buio
Trio La Rue. Villa Lante al Gianicolo,
Rooma, Italia.

9.10.
SEBASTIAN HILLI

7.10.
HERMAN RECHBERGER

Stymphalos
Mikko Raasakka (klarinetti), Martin
Mallaun (sitra).
RIIKKA TALVITIE

Export Finland III
Mikko Raasakka (klarinetti), Eija
Kankaanranta (kantele) ja elektroniikka.
Kulturzentrum, Alte Gerberei, St. Johann
in Tirol, Itävalta.

7.10.
KAIJA SAARIAHO

Figura
Kari Kriikku (klarinetti), Tuija Hakkila (piano), Quatuor Diotima. Teatro alle Tese,
Venetsia, Italia. Biennale di Musica.
7.10.
JOUKO TÖTTERSTRÖM

Frozen Moon
Petri Kumela (kitara). Tulindbergin sali,
Oulu. Uuden musiikin lokakuu -festivaali.
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”Paraphrase II yhdistää elementtejä free
jazzista ja acid housesta. Ensimmäinen
puolisko keskittyy free jazzista inspiroituneisiin tekstuurityyppeihin, joiden materiaali on johdettu John Coltranen teoksesta Giant Steps. Prosessi kulminoituu
tilanteeseen, jossa piano soittaa suoran
lainauksen muun yhtyeen aloittaessa
brutaalin ja repetitiivisen acid housesta
inspiroituneen tekstuurin. Tässä kohtaa
kaksi tyyliä, acid house ja bebop, limittyvät keskenään. – Jälkimmäinen puolisko
keskittyy acid houselle arkkityyppisiin
ilmaisutapoihin. Näin luupit ja luuppaminen tulevat hallitsevaksi osaksi musiikkia.
Monesti rytmit ja säveltasot ovat suoraan
lainattuja acid house -tyylisistä teoksista, mutta käyttämällä muun muassa
laajennettuja soittotekniikoita pyrin
hämärtämään siteeraamieni kappaleiden
tunnistettavuutta.” (SH)
9.10.
HERBERT LINDHOLM:

Sekstetto puhaltimille ja pianolle op. 87
Päivi Väisänen (huilu), Dimas Ruiz (oboe),
Sanna Viljasaari (klarinetti), Lucian
Dansecu (fagotti), Hannah Miller (käyrätorvi), Irina Zahharenkova (piano).
Comments for Oboe and Piano op. 88
Dimas Ruiz (oboe), Irina Zahharenkova
(piano).
Kuopion kaupungintalo.

18.10.
PAOLA LIVORSI

Imaginary Spaces
Juho Laitinen (sello, ääni, äänisuunnittelu), Roberto Pugliese (live-elektroniikka, äänisuunnittelu), Marek Pluciennik
(muokattu live-video), Pasi Pehkonen
(valot), Sampo Pyhälä (lavastus). Black
Box, Musiikkitalo, Helsinki.
”Konsertti-installaatio Imaginary Spaces
tarjoaa moniaistisen ja immersiivisen
soinnillisen kokemuksen. Kuulijoita houkutellaan liikkumaan vapaasti tilassa sekä
kommunikoimaan keskenään ja teosten
kanssa. Äänilähteet, sello ja ihmisääni
laukaisevat yleisön joukkoon sijoitetut
mikrofonit ja interaktiiviset objektit. Teos
pohjautuu Gombrowiczin, Niemayerin,
Bachelardin, Valéryn, Laitisen, Weilin ja
upanisadien teksteihin. Interaktiivinen
audiovisuaalinen osuus tarjoaa moniaistisen kokemuksen, jossa osanottajat
tiedostavat vähitellen olevansa osa luovaa prosessia. Kokonaisuudessa kehon
kielellä ja puhutulla kielellä on keskeinen
osuus.” (PL)
Konsertti oli osa Livorsin kielen ja musiikin suhdetta tutkivaa taiteellista tohtorin-

Upeimmillaan teos on sellaisilla neitseellisillä hetkillä, kun solisti ja kamariyhtye
limittyvät toisiinsa saksofonin säröisten
multifonien löytäessä soivia tovereita
vaikkapa jousisoitinten huiluäänien mystisestä väreilystä. Tällaisia ääniä en ole
kuullut kenenkään aiemmin säveltäneen!”
(Harri Hautala, aamulehti.fi 31.10.2016)

29.10.
21.10.

ANTTI AUVINEN

KALEVI AHO

Trio
Geelvinck Fortepiano Festival.
Amsterdam, Alankomaat.

Kaksoiskonsertto englannintorvelle,
harpulle ja orkesterille
Dimitri Mestdag (englannintorvi),
Anneleen Lenaerts (harppu),
DeFilharmonie Antwerpen, joht. Martyn
Brabbins. Antwerpen, Alankomaat.

SAKARI RAAPPANA

La Pulga (Kirppu)
Petri Kumela (kitara). Tulindbergin sali,
Oulu. Uuden musiikin lokakuu -festivaali.

JUHA T. KOSKINEN

19.10.

Paraphrase II ”Giant steps and eden
acid”
Uusinta Ensemble. Tulindbergin sali,
Oulu. Uuden musiikin lokakuu -festivaali.

mäisen tiivis ja tyylissään horjumaton
teos. Joonatan Rautiolan mestarillisesti
loihtima baritonisaksofonin sointimaailma ei jää yksin vaan saa koko ajan uutta
puhtia ympäristön äänistä ja vaikutteista.

26.10.
Pianotrio nro 2 ”Wasser im Sande”

KUVA: ANTTI AHONEN

Smash!t
Konsertto käyrätorvelle, yhtyeelle ja
nauhalle. Tommi Hyytinen (käyrätorvi),
Zagros Ensemble, joht. Petri Komulainen.
Camerata, Musiikkitalo, Helsinki.
Klang-konserttisarja.

ALEX FREEMAN

31.10.
OLLI VIRTAPERKO

Fantazia (gambayhtyeversio).
Avanti! G Livelab, Helsinki.

21.10.
ASTA HYVÄRINEN

MARRASKUU

Straight Curve
defunensemble. WHS Teatteri Union,
Helsinki.
”Säveltäjän mukaan ’materiaalin painopiste’ on teoksen ääniraidassa. Kyseessä
on jo toinen defunensemblelle kirjoitettu
Hyvärisen sävellys, ja sillä onkin selvä yhteys edeltäjäänsä Tone Hazard (2011–12).
Nyt kuultava teos jatkaa johdonmukaisesti Hyvärisen kiehtovaa, yli 15-vuotista
työtä erilaisten kaariksi tai muodoiksi
sanallistettavien musiikillisten asioiden
parissa. Straight Curven idea ja kokonaismuoto syntyi säveltäjän mielessä
kertavälähdyksenä, saunassa.” (Jarkko
Hartikainen)
21.10.
EINOJUHANI RAUTAVAARA

Kaivos
Oopperan kantaesitys näyttämöllä
Unkarin valtionoopperan orkesteri, joht.
Tibor Bogányi. Budapest, Unkari.
21.10.
OLLI VIRTAPERKO

Glass Orifice (elektroakustinen versio)
defunensemble (Mikko Raasakka, klarinetti). WHS Teatteri Union, Helsinki.

30.10.

2.11.
ESA PIETILÄ

Brisk
Eeva Rysä (sello), Kazutaka Morita (marimba). Camerata, Musiikkitalo, Helsinki.
2.11.

OLLI VIRTAPERKO

JUKKA TIENSUU

Multikolor. Konsertto baritonisaksofonille ja yhtyeelle
Joonatan Rautiola (saksofoni),
TampereRaw, joht. Tuomas Turriago.
Tampere-talo.

Daydreams kitaralle ja elektroniikalle
Ismo Eskelinen (kitara). Vanaja-sali,
Verkatehdas, Hämeenlinna.

”Harvinainen loppuunmyyty kamarimusiikkikonsertti ei olisi voinut sattua
parempaan paikkaan: Olli Virtaperkon
uusi saksofonikonsertto Multikolor
ansaitsi tällaisen yleisömenestyksen. Se
on hienoimpia uusia suomalaisia taidemusiikkiteoksia aikoihin. Multikolorin
sointiasu on graafisen paljas, ja teoksen
nimestä huolimatta puhuisinkin sointivärien sijaan enemmän soinnin valoisuuden asteista ja vivahteista. Virtaperko
säätelee valon määrää kuin maailmaa
uusin silmin näkevä äänten valokuvaaja. TampereRaw-yhtyeen tilaama ja
Tuomas Turriagon johdolla erinomaisesti
esittämä Multikolor on myös äärim-

KUVA: MAARIT KYTÖHARJU

harmonikka, harmonikka).
Kulttuuriareena Gloria, Helsinki.

tutkintoa ”Human voice and instrumental
voice: a comparative study in timbral
content”.

11.10.

KUVA: OLLI VIRTAPERKO

KUVA: OTO VIRTANEN

Esa Pietilä (tenorisaksofoni), Eija
Kankaanranta (kantele).
Uhma
Esa Pietilä (tenorisaksofoni, live-elektroniikka), Veli Kujala (neljäsosasävelaskel-

3.11.
MARKUS FAGERUDD

Stream & River Motion. Concerto for
Accordion, Guitar & Tuba
Pipoka: Veli Kujala (harmonikka), Jarmo
Julkunen (kitara), Petri Keskitalo (tuuba).
Pori Sinfonietta, joht. Jan Söderblom.
Promenadisali, Pori.
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Kantaesittäjä

PETRI KUMELA,
KITARA

Petri Kumelan syksyn kantaesitysten joukkoon mahtuu sekä
omia tilauksia että valmiina soitettavaksi tarjoutuneita kappaleita.
Kummassakin tapauksessa yhteistyö ja keskustelu säveltäjän kanssa
on paitsi tärkeää myös molemmille hyödyksi.
”Jos säveltäjä on elossa, niin pyrin aina käymään läpi ja selventämään asioita. Joidenkin kohdalla se tapahtuu pitkin matkaa ja
joidenkin kanssa keskustellaan vasta ’valmiin’ kappaleen äärellä.
– Omat kokemukseni säveltäjien kanssa työskentelystä ja stemman
muokkaamisesta ovat lähes poikkeuksetta hyviä, päämäärä kun on
yhteinen eli mahdollisimman hyvin toimivan teoksen syntyminen.”
Tänä syksynä esitettävien teosten estetiikat eroavat paljonkin
toisistaan.
”Toki tyylit ovat hyvin erilaisia, mutta ovathan säveltäjät eri-ikäisiäkin. Kokemukseni mukaan säveltäjät eivät ole tyytyväisiä, jos heidän ehdottaa kuuluvan johonkin tiettyyn tyyliin tai koulukuntaan.
En siis määrittele ketään. Esittämissäni kappaleissa on hajontaa
hyvin tonaalisesta jälkisarjalliseen. Ja kompleksisuuden tasokin
vaihtelee villisti.”
Esitettävien teosten haasteet myös vaihtelevat.
”Harri Suilamon Ciaccona a spiralen stemma on erittäin haastava
ja täyteen kirjoitettu, mutta todella kitaristinen. Jarkko Hartikaisen
otuskappale tardigrade (karhukainen) käyttää lähes pelkkiä erikoistekniikoita ja Sakari Raappanan La Pulga (Kirppu) taas on perinteisellä
tavalla virtuoosinen. Vaikeusjärjestykseen en kappaleita osaa laittaa.
Minusta oikeastaan kaikki on omalla tavallaan vaikeaa, se vain vaihtelee
missä haaste on. Näistä poikkeaa Esa Pietilän Whisk & Flames, joka
syntyi suureksi osaksi meidän yhteisenä improvisaationa.”
Pieniä Otuksia, alaotsikoltaan Musiikillinen Ensyklopedia, on
Kumelan tilaamien ja esittämien eläinaiheisten pikkukappaleiden kavalkadi. Petri on tehnyt eläinkokoelmalleen oman osaston
verkkosivuilleen, ja kaiken kaikkiaan otuksia on jo 38 kappaletta –
kaikki Kumelan ohjeiden mukaisesti pienempiä kuin kissa.
”Tuo otuskokoelma tuottaa aikamoisen kasan kantaesityksiä
loppu- ja ensi vuodellekin. Sen lisäksi, että niitä tulee koko ajan
uusia, on valmiita mutta vielä kantaesittämättömiä kappaleita säveltäjiltä Juha Leinonen, Veli-Matti Puumala, Antti Auvinen, Jimmy
Lopez, Ilkka Hammo ja Osmo-Tapio Räihälä. Espanjalainen
José-María Sanchez-Verdú antoi juuri kaksi uutta kappaletta.
Toivottavasti en unohtanut ketään…”
Ensyklopediasta on suunnitteilla myös noin 30 kappaleen julkaisu, jonka työryhmässä ovat mukana Kumelan lisäksi kirjailija Laura
Ruohonen ja kuvittaja Erika Kallasmaa.

”Fagerudd behandlar solisttrion som ett
slags superinstrument med en helt egen
klanglig och uttrycksmässig integritet
och Veli Kujalas dragspel och Petri
Keskitalos tuba ingår tillsammans med

10.11.

Jarmo Julkunens strängaspel en såväl
rent konkret som själslig kontrapunktisk
symbios [...]. Det är knappast alltför vidlyftigt att relatera titelns vattenmetafor
till Mississippifloden och dess rörelse i
inte blott det fysiska utan även själsliga
rummet. Fagerudds stilistiskt befriande
öppna landskap suger åt sig intryck
från inte minst amerikansk populäroch konstmusik, som på ett sällsynt
konstruktivt sätt syntetiseras med den
modernistiska uttrycksmässiga arsenal
som Fagerudd, vid behov, så mödolöst
och kreativt nyttjar och slutresultatet är
en säreget klingande och, för finländska
förhållanden, nog så originellt gestaltad
estetisk legering.”
(Mats Liljeroos, hbl.fi 4.11.2016)

Lappeenranta-sali, Lappeenranta. Ja
kitara soi! -festivaali.
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20.11.

11.11.
HEIKKI SARMANTO

TAPANI LÄNSIÖ

12.11.
SID HILLE

MATTI HEININEN

Spotify my Jazz
Ostrobothnian Jazz Orchestra. Snellmansali, Kokkola.

Folia Failures
Anni Collan (piano). Sibelius-museo,
Turku.

6.11.

13.11.

20.11.

TIMOTHY PAGE

EERO HÄMEENNIEMI

JOUNI HIRVELÄ

Hypha
Pasi Eerikäinen (viulu), Emil Holmström
(piano). Temppeliaukion kirkko, Helsinki.

Pianokvintetto
Status Ensemble: Marko Hilpo (piano),
Jaso Sasaki (viulu), Sini Virtanen (viulu),
Barbora Hilpo (alttoviulu), Iida-Vilhelmiina
Laine (sello). Temppeliaukion kirkko,
Helsinki.

Atmenwerk

6.11.
HARRI SUILAMO

Ciaccona a spirale
Mikko Luoma (harmonikka), Petri Kumela
(kitara). Zeitlupe-konserttisarja. Sprengel
Museum, Hannover, Saksa.

KUVA: SAARA VUORJOKI



John the Baptist Oratorio.
Libretto: Kim Rich. Rooleissa: Maria Lund,
Jarmo Mäkinen, Anastasia Trizna, Henri
Tikkanen, Mikko Jokinen, Ville Mäkinen,
Pekka Kurki, Olli Tikkanen ja Heidi Iisalo.
Kuopion nuorisokuoro, valm. Jussi
Mattila, orkesteri, joht. Rauno Tikkanen.
Ohjaus: Veera Airas. Johanneksen
kirkko, Helsinki. Johanneksen kirkon
125-vuotisjuhla; Reformaatio 500 vuotta
-juhlavuoden ohjelmistoa. – Teos
esitetään vuonna 2017 mm. Oulussa,
Turussa, Tampereella, Porissa, Lahdessa
ja Kuopiossa.

mottona on Södergranin esikoiskokoelman säe Tigerfläckar, spända strängar,
stjärnor utan svindel – siis tiikerinlaikkuja, jännitettyjä kieliä sekä tähtiä vailla
huimausta. – Toinen osa on surumarssin
tapainen: Zone rouge, punainen vyöhyke, viittaa Koillis-Ranskassa sijaitseviin
alueisiin, jotka ovat elinkelvottomia
1. maailmansodan jäljiltä ihmisjäänteiden,
kemikaalien ja räjähtämättömien aseiden
vuoksi. Alueiden ennalleen palautumiseen lasketaan kuluvan jopa 700 vuotta.
– Kolmas osa Melartin leikkii omapäisesti
Melartinin 5. sinfonian erittäin kauniin
toisen osan aiheilla – sinfonian kantaesitys ajoittuu sekin vuoteen 1916. Mikä 100
vuotta sitten oli verkkaista ja melodista,
on nyt työstetty iloisen vilkasliikkeiseksi
ja tekstuuripainotteiseksi.” (LW)

Viisi osaa teoksesta
Notebook of Wisdoms I
Musiikkitalon kuoro, joht. Tapani Länsiö.
Konserttisali, Musiikkitalo, Helsinki.

10.11.

2.10. Esa Pietilä: Whisk & Flames; 6.10. Sakari Raappana: La
Pulga (Kirppu); 7.10. Jouko Tötterström: Frozen Moon;
6.11. Harri Suilamo: Ciaccona a spirale. 26.11. Jarkko Hartikainen: tardigrade (karhukainen) – Ilkka Hammo: Liito-orava

Cthulhu’s Dreams. Kitarakonsertto
Jyrki Myllärinen (kitara), Lappeenrannan
kaupunginorkesteri, joht. Jan Söderblom.

”Sedecim (latinaksi kuusitoista) on
toukokuussa 100 vuotta täyttäneen
Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin
tilaus ja hakee innoituksensa vuoden
1916 tapahtumista. Ensimmäinen osan

5.11.

A A R N E TO I VO N E N

PETRI KUMELA
KANTAESITYKSIÄ SYKSYLLÄ 2016

HARRI VUORI

PERTTU HAAPANEN

Kullervo Clusters (uusi versio)
Helsingin Kamarikuoro, joht. Nils
Schweckendiek. Tuomaan kirkko,
Helsinki.

JUHA T. KOSKINEN

Concerto for Organ and Ensemble
(+ JAN LEHTOLA: Sei Bagatelles)
Jan Lehtola (urut), Zagros Ensemble,
joht. Petri Komulainen. Paavalin kirkko,
Helsinki. Organo Novo Helsinki 2016.

13.11.
LAURI KILPIÖ

Chants de joie, fureur et danger –
Poème de jeux acoustiques II

22.11.

VILLE RAASAKKA

Arietta Triste; Cadenza
Iiris Tötterström (sello)
Kirjeitä ullakolta
Janne Sihvo (basso), Markku Korhonen
(bassoklarinetti), Arto Alikoski (sello),
Eeva Havulehto (piano)
Interludi nro 2 sellolle;
Interludi nro 3 sellolle
Riina Salminen (sello)
Oulun ammattikorkeakoulun
konserttisali.

Uusi teos kitaralle
Jyrki Myllärinen (kitara). Musiikkiopiston
sali, Lappeenranta. XV Ja Kitara Soi
-festivaali.
18.11.
LOTTA WENNÄKOSKI

Sedecim
Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri,
joht. Atso Almila. Ristin kirkko, Lahti.

JOUKO TÖTTERSTRÖM
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9.12.

PERTTU HAAPANEN

CECILIA DAMSTRÖM

Amygdala Operation
Mikko Raasakka (klarinetti), Anders
Pohjola (elektroniikka). Temppeliaukion

Shapes
Janne Valkeajoki (harmonikka). Kulturate
– Casa de Cultura Monterrón de

kirkko, Helsinki.

Arrasate-Mondragon, Baskimaa, Espanja.

Tällä kertaa en kuitenkaan mene vannomaan, etteikö jotain yhteyttä sävellyksen
syntyvaiheitten ja kirjoittamani kappaleen välillä ehkä saattaisi ollakin. – Aloin
suunnitella Shakespearen sonettiin 97
pohjautuvaa Winter calm -teostani monsuunimyrskyjen riepottamassa Intiassa.
Ajatus kantaesityksestä joulukuisessa
Helsingissä sai mielikuvitukseni liikkeelle.
Silloisen ympäristöni ja kantaesityspaikan vastakohtaisuus kiehtoi. Vastakohdat
ovatkin uuden sävellykseni keskiössä:
hidas/nopea; hiljainen/äänekäs; murheellinen/riehakas. – Aluksi mezzosopraano
laulaa Shakespearen sonetin. Olen
pukenut sen hyvin eleettömään, mielestäni varsin melankoliseen sävelasuun.
Laulajan vaiettua orkesteri herää eloon,
ja musiikki alkaa rakentaa pitkää kasvua
kohti voimakasta, riehakastakin purkausta. Koko ajan laulun melodinen aines elää
orkesterin nousujen ja laskujen kätköissä.
Lopussa laulaja palaa. Nyt sonettiin vain
viitataan, ja musiikki on vielä vähäeleisempää kuin alussa. Olenko tässä
peilannut Shakespearen ajatusta? Onko
tämä sonettiin kirjoitettu talven muisto
keskellä kesää? Mene tiedä. Ainakaan
säveltäjä ei siihen osaa vastata.” (EH)

9.12.
26.11.

SAMI KLEMOLA

JARKKO HARTIKAINEN

Uusi teos viidelle soittajalle
ja elektroniikalle
(+ KEMIALLISET YSTÄVÄT/
JAN ANDERZEN: Uusi teos viidelle
soittajalle ja elektroniikalle)
defunensemble. Kanuti Gild,
Tallinna, Viro.

tardigrade (karhukainen)
(+ ILKKA HAMMO: Liito-orava)
Petri Kumela (kitara). Käpylän kirkko,
Helsinki.

26.11.
SAMI KLEMOLA

Core
Osuma Ensemble. G Livelab, Helsinki.

10.12.
ANTTI HAAPALAINEN

Tähti meren yllä
Kari Vuola (urut). Naantalin kirkko.

26.11.
KARI VÄKEVÄ

27.11.
(PETRI NIEMINEN: Viidakon muisti)
Jarmo Hyväkkö (klarinetti), Jyri Kurri ja
Harri Lehtinen (vibrafoni, rumpusetti),
Jarkko Uimonen (kontrabasso).
Tampere-talo.

12.12.
ANTTI HAAPALAINEN

Pyhä piika pikkarainen
Aino-kuoro, joht. Satu Luukkonen.
Tarvasjoen kirkko.

LAURI MÄNTYSAARI

30.11.
KALEVI AHO

2. viulukonsertto
Elina Vähälä (viulu), Kymi Sinfonietta,
joht. Eugene Tzigane. Kotka.

JOULUKUU
3.12.
ASTA HYVÄRINEN

Karg
Johannes Burghoff (sello), Mamia
Akhvlediani (piano). Espace Toots,
Bryssel, Belgia.
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ANTTI AUVINEN

ANTTI AUVINEN

Uusi teos sekakuorolle
Kroatian Radio- ja TV-kuoro, joht. Nils
Schweckendiek. Zagreb, Kroatia. Zagreb

Uusi teos Moogille ja Big Bandille
Kari Ikonen (moog), UMO, joht. Kari
Heinilä. Musica nova Helsinki.
6.2.
PERTTU HAAPANEN

Uusi teos
Paavali Jumppanen (piano). Sonore,
Musiikkitalo, Helsinki. Musica nova
Helsinki.
7.2.

Minä olen joulu
Turun NMKY:n mieskuoro Naskalit, joht.
Tommi Saalas. Teksti: Lassi Nummi.
Turun tuomiokirkko.

9.2.
JARKKO HARTIKAINEN

Habitus
Tapiola Sinfonietta, joht. Mario Venzago.
Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali,
Espoo. Musica nova Helsinki.
17.2.

RIIKKA TALVITIE

14.12.
EERO HÄMEENNIEMI

Winter calm and Summer storms
mezzosopraanolle ja orkesterille
Lilli Paasikivi (mezzosopraano), Radion
sinfoniaorkesteri, joht. Osmo Vänskä.
Konserttisali, Musiikkitalo, Helsinki.
”En yleensä innostu kovin yksinkertaisten
yhteyksien etsimisestä säveltäjän elämän
ja hänen musiikkinsa välillä. Surullinen
muusikko ei välttämättä kirjoita murheellista musiikkia, eikä tekijän ilo ja onni aina
purkaudu ulos riemukkaana musiikkina.

Konsertto harmonikalle ja
jousiorkesterille
Saila Korhonen (harmonikka), KeskiPohjanmaan kamariorkesteri, joht. Juha
Kangas. Snellman-sali, Kokkola.
16.3.

K E VÄT 2 0 1 7

Tuomarin vaimo
Libretto: Caryl Churchill. Ohjaus: Teemu
Mäki. defunensemble, joht. Jutta
Seppinen. Balderin sali, Helsinki.

29.1.
MIKKO HEINIÖ

Kun pojat… Seitsemän variaatiota ja
teema kansanlaulusta
Ville Urponen (urut). Turun tuomiokirkko.

23.2.

SAULI ZINOVJEV

AKI YLI-SALOMÄKI

Uneen...
Oulu Sinfonia, joht. Johannes
Gustavsson. Madetojan sali, Oulun musiikkikeskus.
”Uneen... (2015–2016) on levollisten sointien musiikkia. Sen alkupuolta hallitsee
raukeasti liikkuva pehmeä utuisuus.
Sitten soivuus rauhoittuu hyväntahtoiseen unitilaan. Lämpimästi eteenpäin
lipuvan musiikin seasta erottuvat heleät
lyömäsoitinten kilahdukset ja pitkät sointiväriään muuntuvat äänet. Keskiössä on
kuitenkin jousisto, jonka äänistö matkaa
toisinaan rytmisesti yksituumaisesti, välillä toisiinsa limittyen. Ajoittain voimallisemminkin olomuotoaan hakeva musiikki
päättyy triangelien ja jousien huiluäänten
yläpilviin.” (AYS)
31.3.
MIKKO NISULA

Vellamon neidot op. 35
Saimaa Sinfonietta, joht. Klaus Mäkelä
Martti Talvela -sali, Mikkeli.
s. 21

>

20.4.

15.–18.3.
ADAM VILAGI

Biennale.
18.5.
MIIKA HYYTIÄINEN

Voice Box
Opettavainen oopperaroolileikki
äänistä laatikoissa ja niiden ulkopuolella. Mia Heikkinen, (sopraano), Jacintha
Darmström (huilu, sopraano, sirkustaiteilija), Maija Parko (kosketinsoittimet). Black
Box, Musiikkitalo, Helsinki.
”Ihmisääni on yksi vaikeimpia asioita saada mahtumaan mihinkään laatikkoon. Ja
silti me yritämme kaiken aikaa: ammattilaisen/ei-ammattilaisen ääni, miehen/
naisen ääni, fakkijärjestelmä ja rekisterit.
Loputon lista eksoottisia ja keskenään
ristiriitaisia nimiä! Voice Box avaa näitä
laatikoita ja analysoi niitä huumorin
keinoin. – Ulos karsinoistaan kasvavat
muutkin kuin vain ihmisäänet: Voice Box
-oopperassa roolit ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Alkuasetelma on kuitenkin
selvä: säveltäjä Miika Hyytiäinen kirjoittaa
taiteellista jatkotutkintoaan ja rakentaa
tietokoneavusteisen analyysijärjestelmän
äänen mahdollisuuksien kartoittamiseksi.
Teoksessa kaikkea masinoi professori
M.H., nenäkäs besserwisser, jonka sanat
ja eleet tuovat mieleen säveltäjä Miika
Hyytiäisen, mutta ääni ja keho muistuttavat sopraano Mia Heikkistä.” (MH) – Teos
esitetään myös Karlsruhessa kesällä 2017.

JUKKA TIENSUU

Uusi teos orkesterille
Helsingin kaupunginorkesteri,
joht. Susanna Mälkki. Konserttisali,
Musiikkitalo, Helsinki.

SAMPSA ERTAMO

Flow
Sibelius-opiston pianonsoitonopettajat.
Verkatehdas, Hämeenlinna.

1.2.
Batteria
RSO, joht. André de Ridder. Konserttisali,
Musiikkitalo, Helsinki. Musica nova
Helsinki.

30.3.

TIINA MYLLÄRINEN

Railo
Helsingin kamarikuoro, joht. Nils
Schweckendiek. Kiasma, Helsinki.
Musica nova Helsinki.

KALEVI AHO

22.12.

KUVA: SAKARI PUHAKKA

Void i. Multichannel Fixed media.
Diffrazioni Festival, Firenze, Italia.

25.4.
2.2.
KUVA: ANNA SÖDERMAN

24.11.

21.4.

19.5.
JUKKA TIENSUU

Pasuunakonsertto
Darren Acosta (pasuuna), Radion
sinfoniaorkesteri, joht. Sakari Oramo.
Konserttisali, Musiikkitalo, Helsinki.

JAAKKO KUUSISTO

Fagottikonsertto
Otto Virtanen (fagotti), Radion sinfoniaorkesteri, joht. Anna-Maria Helsing.
Konserttisali, Musiikkitalo, Helsinki.

Kolme Hetkeä
Musiikkiopisto Juvenalian XI valtakunnallinen kamarimusiikkikilpailu.
Sello-sali, Espoo.
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ONNITTELEMME!

1.–12.2.

Musica nova Helsinki
musicanova.fi

LAUANTAI

25.3.

Suomen Säveltäjät ry:n
vuosikokous

KESKIVIIKKO

26.4.

Teoston jäsenkokous.
Musiikkitalo, Helsinki

LAUANTAI

20.5.

Suomen Säveltäjät ry:n
kevätkokous ja -seminaari

KOMPOSITIO
1/2017
ilmestyy
16.6.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
jakoi valtionpalkinnot 29. marraskuuta 2016 Helsingissä. Valtion musiikkitoimikunnan myöntämä musiikin
valtionpalkinto luovutettiin säveltäjä Kalevi Aholle.
Palkintoperusteluissa todetaan näin: ”Kalevi Aho
on kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaisia
säveltäjiä. Varhain alkanut sinfonikon ura on pysynyt
elinvoimaisena, mistä todisteena on vuosina 2013–
2014 syntynyt 16. sinfonia mezzosopraanolle, jousille
ja lyöjille. Kalevi Aho on sinfonioissaan onnistuneesti
integroinut etäisempienkin kulttuurien aineksia niin
soitinvalikoimansa kuin sävelkielensä suhteen.”
”Rinnakkain sinfoniasarjan kanssa Kalevi Aho on
kirjoittanut runsaasti soolokonserttoja eri soittimille, myös harvinaisemmille. Teosten kansainväliset
tilaajat ovat samalla taanneet laajan menestyskaaren
maailmalla. Viisi oopperaa ja runsas kamarimusiikkituotanto täydentävät tuotteliasta ja tasokasta
säveltäjäkuvaa. Kalevi Ahon pitkä yhteistyö Sinfonia
Lahden ja ruotsalaisen BIS-levy-yhtiön kanssa on
laajasti levittänyt hänen tuotantoaan ja aikaansaanut
palkintoja.”
Palkinto on suuruudeltaan 13 500 euroa.
Suomen Säveltäjät ry:n jäsenistä musiikin valtionpalkinnon ovat aiemmin saaneet Erik Bergman (1989),
Leif Segerstam (2004), Ilkka Kuusisto (2007) ja Jukka
Tiensuu (2012).

KUVA: MAARIT KYTÖHARJU

ALKUVUODEN 2017
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Kalevi Aho
sai musiikin
valtionpalkinnon 2016

