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Leonid Bashmakov (1927–2016) 
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musiikin suurmies
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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.
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KANNEN TAITEILIJA:  Säveltäjä, kitaristi, pedagogi ja kuvataiteilija Juan Antonio Muro on pitänyt 
1980-luvulta lähtien yksityisnäyttelyitä Suomessa ja Espanjassa ja ollut mukana ryhmänäyttelyissä 
myös Ruotsissa. Hänen töitään on mm. Suomen valtion, Rovaniemen ja Kemin taidemuseoiden  
sekä useissa ruotsalaisissa kokoelmissa. • juanantoniomuro.com

SUOMEN
SÄVELTÄJÄT

26
”...jäinen, herkästi 
särkyvä lasikoraali, 
metallimuraalin 
ruosteinen raunio”
Näin kuvailee Kimmo Kuokkala 
uutta orkesteriteostaan Fragilis. 
Se on yksi syyskaudella huipen- 
tuvan Sibeliuksen seuraajat 
-hankkeen kantaesitettävistä 
sävellyksistä.

Poimintoja

16
”Suukoja  

baby, voi ja 
käyttäytty hyvin!”
Lotta Wennäkoski muistelee 

kollegaansa Jovanka Trbojevićia 
(1963–2017).

25
KOLUMNI: Maija Hynninen
”’Varo, ettei sinusta tule se kiintiönainen’, kommentoi 
kollega, kun sain freelancetöitä Yleisradiossa. Unoh-
din kysyä tärkeän jatkokysymyksen, miten varotaan 
tulemasta kiintiönaiseksi. Ja onko pelkästään huono 
juttu, jos huomaa olevansa kiintiönainen?”

11
Brysselin ECCO-konsertissa soi 
uusi puhallinorkesterimusiikki
”Teokseni NOX oli konsertin sävellyksistä  
’vanhanaikaisin’. Ehkä juuri tästä syystä se  
kirvoitti jopa kehuja viininlipityksen lomassa.”

6
Harri Vuori puhuu  
taiteen arvon puolesta
Säveltäjä Harri Vuori on pääosassa Aino Mättön doku-
menttifilmissä Jälkeläiset. Hän käy syvällisiä keskusteluja 
Tuusulanjärven maisemissa vaimonsa Marjan kanssa.
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9
Tekijänoikeusdirektiivi: nyt 
on aika toimia!
Euroopan komissio on ehdottanut parannusta 
tekijöiden verkkopalveluista saamiin korvauksiin. 
Kesäkuussa Euroopan parlamentti äänestää  
– ja asiat voivat mutkistua. ECSAn pääsihteeri 
Patrick Ager kertoo tekijänoikeusdirektiivin 
etenemisestä EU:n koneistossa.
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V
uosituhannen 
vaihteen jäl-
keen Suomessa 
on sävelletty 
lähes 300 oop-
peraa. Määrä 
on erityisen 

huomattava maassa, missä Kaarle ku-
ninkaan metsästyksestä (1852) uuden 
vuosituhannen kynnykselle oopperoi-
ta syntyi yhteensä vain 160. Samalla 
kun teosten määrä on kasvanut, ne 
ovat asettuneet monenkirjavaan 
lajityyppien valikkoon ja niiden mitta- 
suhteet vaihtelevat hyvin suuresta 
hyvin pieneen. Kun juuri ooppera 
halutaan aina mainita eliitin lempilap-
sena, todellisuus puhuu toista kieltä. 
Oopperasta on kasvanut koko kansan 
ilmiö, joka kokoaa myös pienten paik-
kakuntien asukkaita talkoisiin, puhut-
telee ja tarjoaa elämyksiä kaikille.

Jos ooppera on osoittanut kas-
vavaa elinvoimaisuutta, samaa voi 
sanoa kuluvan vuoden uusien teosten 
kokonaisuudesta. Tämän lehden 
kansaesitysten listauksessa on yli 
120 tyyleiltään erilaisten säveltäjien 
monimuotoista teosta, jotka kaikki 
tarjotaan yleisöjen kuultaviksi ennen 
kuin vuosi 2017 päättyy. Tyylien kirjo 
ja monimuotoisuus on taidemusiikille 
ja sen kehitykselle hyväksi.

S
amaa sävellystensä moni-
muotoisuutta edustaa koko 
jäsenistömme. Rikas ja 
moniarvoinen yhdistys on 

luova voimavara, mutta säilyäkseen 
sellaisena tarvitaan työtä, huolen- 
pitoa ja tarkkaavaisuutta. 

Yhdistyksemme vastikään perus-
tettu tasa-arvotyöryhmä tarkastelee 

MONIMUOTOINEN MUSIIKKI KUKOISTAA
– VÄLITTÄJÄPALVELUT EIVÄT HALUA MAKSAA SEN KÄYTÖSTÄ
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kriittisesti rakenteita, jotka ylläpitä-
vät epätasa-arvoisesti jakaantuvia 
työskentelymahdollisuuksia tai-
teen kentässä. Rakenteita voidaan 
läpivalaista tehokkaasti esimerkiksi 
tilastojen avulla: jo pelkästään ne 
kertovat, miten yhdistyksessämme 
toimivat moninaiset näkemykset ja 
ryhmät ovat mukana heitä koskevassa 
päätöksenteossa.

L
uovat alat ovat vaikeuksissa 
verkkoalustoihin liittyvän 
epäoikeudenmukaisen kor-
vaustason kanssa. Mainos-

rahoitteiset ja käyttäjälähtöiset sisäl- 
lön välittäjäpalvelut kuten YouTube  
hyödyntävät taloudellisesti tekijän- 
oikeuksin suojattua materiaalia, 
erityisesti musiikkia. Välittäjäpalvelut 
haluavat kuitenkin luistaa vastuustaan 
vetoamalla siihen, että varsinaisen 
sisällön lataamisen palvelimelle 
tekevät käyttäjät eikä palvelualus-
tan tarjoajalla näin olisi lopullista 
(juridista) vastuuta. Välittäjäpalvelui-
den tekijöille maksamat korvaukset 
suojatun materiaalin käytöstä eivät 
ole lähelläkään kohtuullista, reilua tai 
oikeudenmukaista. Samalla tekijöi-
den neuvotteluasema on olematon.

Korvaustasoon ja neuvotteluase-
maan voi vaikuttaa lainsäädännöllä. 
ECSAn (European Composer & Son-
gwriter Alliance) jäsenenä olemme 
aktiivisesti mukana vaikuttamassa 
EU-lainsäädäntöön. Luovien alojen 
tulevaisuuden kannalta on keskeisen 
tärkeää paikata nykyiset lainsäädän-
nön heikkoudet, jotka sallivat suojatun 
materiaalin kyseenalaisen hyödyn-
tämisen. Toisin sanoen sääntelyä on 
tarkennettava. Kannatettava ajatus.

Pääkirjoitus TÄ Ä L L Ä  M U H I VAT 
LY H Y E T,  

Y T I M E K K Ä ÄT  &  
A J A N K O H TA I S E T
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P ohjoismaiset musiikkipäivät 
(Nordic Music Days, NMD) jär-
jestetään tänä syksynä Lontoos-

sa. Tapahtuma rakennetaan vahvaan 
pohjoiseen formaattiin: lontoolaisille 
tarjotaan metsää, joikua, runonlaulua, 
pohjoisia ääniä ja puhdasta asutta-
matonta luontoa. Taidemusiikki saa 
rinnalleen kansanmusiikin lisäväriä, kun 
esimerkiksi avajaispäivän iltana (28.9.) 
Pekka Kuusiston ja Ilona Korhosen 
esiintyminen koostuu suomalaisesta 
runolaulusta ja kansanmusiikista.

Pekka Kuusisto ahkeroi muutenkin 
avajaispäivänä. NMD:n avaa islantilai-
silla uusilla teoksilla ja Sibeliuksen sin-
fonioilla Philharmonic Orchestra ja sen 
ylikapellimestari Esa-Pekka Salonen. 
Islantilaisen Daníel Bjarnasonin viulu-
konserton solistina soittaa Kuusisto. 

Suomalaisina teoksina Lontoossa 
kuullaan tähän mennessä julkiste-
tussa ohjelmassa Sibeliuksen lisäksi 
mm. Kaija Saariahon Terrestre (Floral 
night episode 30.9.) ja säveltäjä-ää-
nitaitelija Tytti Arolan Metsä viululle 
ja ääninauhalle (Nordic forests 29.9.). 
London Sinfoniettan vasket esittävät 
konsertissaan Brass Walk (30.9.) Jarkko 
Hartikaisen teoksen Radix. Festivaalin 

Sebastian Hilli  
voitti Rostrumin 
nuorten sarjan

S ebastian Hilli (s. 1990) palkittiin 
nuorten säveltäjien kategori-
assa radion musiikkituottajien 

perinteikkäässä Rostrumissa (Inter-
national Rostrum of Composers IRC). 
Hänen orkesteriteoksensa Reachings 
(2014) valittiin alle 30-vuotiaiden 
säveltäjien sarjassa kansainväliseen 
jakeluun suositelluksi teokseksi.

Rostrumin merkitys ja tehtävä on 
säilynyt samana jo yli 60 vuoden ajan. 
Se on radioiden musiikkituottajien 
merkittävin yhteinen foorumi ja sen 
tehtävänä on uuden musiikin edistä-
minen ja esitysten lisääminen radiois-
sa. Esimerkiksi viime vuoden valitut ja 
suositellut teokset ovat saaneet noin 
800 radiosoittoa ympäri maailmaa.

64. kerran kokoontunut 
Rostrum-jury teki valinnat tänä vuon-
na Palermossa 15.–19.5. Rostrumiin 
osallistui 29 kansallista radioyhtiötä 
neljältä mantereelta. Kilpailuteoksia 
oli yhteensä 58 ja kokonaisuudesta 
35 prosenttia oli alle 30-vuotiaiden 
sävellyksiä. Valitsijalautakunnan 
puheenjohtajana toimi Ruotsin radion 
äänitetuottaja Evert van Berkel.

Yleisen sarjan voitti puolalainen 
Artur Zagajewski kamariyhtyete-
oksellaan brut (2014). Tämän lisäksi 
suositeltujen teosten listalla oli 10 
teosta. Nuorten sarjassa suositeltuja 
teoksia oli kaksi.

 rostrumplus.net

viimeisenä päivänä (With my ear to the 
ground 1.10.) The Riot Ensemble soittaa 
Adam Vilagin kamarimusiikkisävellyk-
sen Flame.

Seminaarit ja työpajat suunnataan 
lasten ja nuorten sävellyspedagogiikan 
ohella säveltäjille. New Music: The Bur-
ning Questions -seminaarisarja paneu-
tuu säveltäjien tasa-arvokysymyksiin 
(28.9.), taiteilijavetoiseen ohjelmiston 
rakentamiseen ja kuratointiin (29.9.) 
sekä säveltäjien kansainvälisen uran 
rakentamiseen (30.9.).

Pohjola-kuvaa vahvistetaan myös 
tilausveistoksella. Brittitaiteilija ja soi-
tinrakentaja Paul Jefferies on saanut 
tehtäväkseen rakentaa tapahtumaan 
revontuliaiheisen veistoksen ja soitti-
men yhdistelmän.

Pohjoismaiset musiikkipäivät  
(Nordic Music Days) 2017
28.9.–1.10.2017 Lontoo
järjestäjät: Ruotsin säveltäjäyhdistys  
ja Southbank Centre

 nordicmusicdays.org

South Bank Centren  
pohjoismaista ohjelmistoa
 southbankcentre.co.uk/nordicmatters
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NMD 2017: ÄÄNIÄ JA 
KUVIA POHJOISESTA

Southbank Centre kokoaa kattonsa alle 
tämän vuoden Pohjoismaiset musiikkipäivät.

S
uomen valtio vastustaa 
lisäsääntelyä tässä asiassa. 
Perustelut ovat jäätäviä. 
Lisäsääntelyn hyväksyminen 

merkitsisi välittäjäpalveluille kustan-
nuksia aiheuttavaa toimintavelvol-
lisuutta sekä haittaisi uusien toimi-
joiden pääsyä markkinoille. Näkisin, 
että asia on totaalisesti päinvastoin. 
Jos globaalien jättiläisten harjoitta-
maa rajatonta rosvoamista kyetään 
lainsäädöllä hillitsemään ja tekemään 
korvauksista oikeudenmukaisempia, 
uusien kaupallisten toimijoiden mah-
dollisuudet tulla alalle ja pysyä siellä 
kasvavat.

Sveitsiläisen USB investointipan-
kin analyytikko Eric Sheridan analysoi 
taannoin YouTuben tekevän noin 
27 miljardia dollaria tuottoa vuonna 
2020. Sarkasmi ei generoi lämpöä, 
mutta tähän ei voi olla lohkaisemat-
ta että kukapa tällaiselle eettisesti 
toimivalle, reilusti sisältöjen oikeu-
denomistajia ajattelevalle sekä juuri ja 
juuri kannattavalle toimijalle haluaisi 
aiheuttaa lisäkustannuksia?

ANT TI AUVINEN
Suomen Säveltäjät ry:n  
hallituksen puheenjohtaja
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”Y ks asia mua harmittaa. 
Nykyisin kaikki ovat 
enemmän kiinnostu-

neita tekijöistä kuin teoksista. Mä en 
tykkää siitä yhtään. Mä olen erakko ja 
mä haluan, että mun 
teokset elää omaa 
elämäänsä.”

Säveltäjä Harri 
Vuori on pääosassa 
ohjaaja Aino Mättön 
dokumenttieloku-
vassa Jälkeläiset. 
Se on hieno kuvaus 
Suomen kultakauden taiteilijoi-
den Tuusulanjärven ympäristöstä 
nykyisine asukkaineen. Se on myös 
henkilökuva Harri Vuoresta tuon 
elävän perinteen ja suurten mes-
tareiden maisemissa. Vuori kes-
kustelee vaimonsa Marjan kanssa 
vaikkapa siitä, mitä tapahtuisi, jos 
hän olisi Sibeliuksen tavoin hurvitel-

F ärsaarten säveltäjäyhdistys 
Felagið Føroysk Tónaskøld 
(FFT, perustettu vuonna 

1987) on kutsuttu Pohjoismaisen 
säveltäjäneuvoston (Nordisk 
Komponistråd, NKR) jäseneksi. 
NKR päätti yhdistyksen kutsumi-
sesta kokouksessaan 
Gjógvissa Färsaarilla 
maaliskuussa.

Färsaarten 
säveltäjäyhdistyk-
sessä on jäseninä 
76 taidemusiikin ja 
popmusiikin tekijää. 
Taidemusiikin saralla heistä 
työskentelee noin 30 jäsentä. 
Yhdistys määrittelee itse, että 29 
henkilöä ”kirjoittaa partituureja ja 
toimii äänitaiteen parissa” ja loput 
59 toimivat jazzin ja rockin parissa 
tai lauluntekijöinä. Muutamat 
säveltäjät kuuluvat myös Tanskan 
säveltäjäyhdistykseen.

Saarella asuvien ja työskente-
levien säveltäjien edunvalvonnan 
lisäksi Färsaarten säveltäjäyhdistys 
edistää paikallista musiikkielämää 

S uomen Säveltäjien kevätkokous ja  
-seminaari järjestettiin 20. toukokuuta 
Helsingissä. Kokouksessa valittiin Madet- 

oja-säätiön hallitus, johon ei tullut henkilömuu-
toksia. Gustav Djupsjöbacka jatkaa hallituksen 
puheenjohtajana, Lotta Wennäkoski hallituksen 
jäsenenä sekä Pertti Jalava varajäsenenä.

Seminaari koostui kahdesta esityksestä. Sibe- 
lius-Akatemian kuoronjohdon professori Nils 
Schweckendiek alusti kuoronotaatiosta. Hänen 
mukaansa kuoroille sävellettävä musiikki kaipaisi 
yhteistä sopimista siitä, kuinka vokaalimusiikin 
erikoisefektejä notatoidaan. Nykyiset käytännöt 
vaihtelevat hyvistä huonoihin. Kuorojen harjoitus- 
aika tehostuisi, jos erilaisia äänenkäyttötapoja 
kuvaisi yhteisesti sovittu, selkeä ja toimiva mer-
kintätapa. Schweckendiekin kokoama esimerkki-
kooste on saatavissa yhdistyksen toimistosta.

Toisessa seminaariesityksessä Suomen nuot-
tigraafikkoyhdistyksen puheenjohtaja Jari Eskola 
ja varapuheenjohtaja Jani Kyllönen esittelivät 
Dorico-nuotinnosohjelmaa ja sen ominaisuuksia.

Notaation kompastuskiviä

Kevätseminaarista erillisenä puheenvuorona 
Juhani T. Vesikkala on pohtinut vokaalimusiikin 
notaation kompastuskiviä. Hän on säveltäjänä ja 
kuorolaulajana tehnyt samankaltaisia havaintoja 
kuin Schweckendiek: laulu- ja kuoronotaatiossa 
törmää lukuisiin luonteviin ja joskus poikkeuk-
sellisiin, vaikkakin perusteltuihin ratkaisuihin. 
Myös Vesikkala kannattaa nuottikuvan stan-
dardoimista. Hän esittelee englanninkielisessä 
artikkelissaan seitsemän yleisintä laulunotaation 
ongelmakohtaa.

Vesikkalan artikkeli
 composers.fi/tietoa-yhdistyksesta/
kompositio/

lut kolmen vuoden tienestit kahden 
viikon intensiivijaksona Kämpissä. 
Elokuvassa soi taustalla Sibeliuksen 
ja Vuoren musiikki.

Harri Vuori kertoo oman työnsä 
realiteeteista ja toistu-
vasta epäilystä: ”Kek-
sinkö mä enää mitään 
sellaista, joka olis mun 
omasta mielestä joten-
kin tuoretta ja kuuntele-
misen arvoista.” 

Dokumenttiprojektin 
aikana Harri Vuori sai 

tiedon, että hänen ja Harri Suila-
mon jakama musiikin lehtorin virka 
Helsingin yliopistossa lakkaute-
taan. Ohjaajan mukaan ”tästä alkaa 
taiteen olemassaolon ja kulttuurin 
puolustuspuheenvuoro”.

Jälkeläiset ensiesitettiin kutsu-
vieraille Tuusulan Krapin pajassa 
huhtikuussa.

HARRI VUORI KERTOO ELÄMÄSTÄÄN 
TUUSULANJÄRVEN MAISEMISSA

Tervetuloa  
säveltäjäneuvostoon,  

Felagið Føroysk  
Tónaskøld!

VOKAALIMUSIIKIN 
ERIKOISEFEKTIT 

TARVITSEVAT YHTEISESTI 
SOVITUN NOTAATION

JÄLKELÄISET  (2017; 52 min.)
OHJAAJA: AINO MÄTTÖ

TUOTTAJA JA KÄSIKIRJOITTAJA: JENNI NIEMIAHO

PÄÄOSISSA: HARRI VUORI, MARJA VUORI, HANNE LINDSTRÖM JA JUKKA KINANEN

MUSIIKKI: JEAN SIBELIUS JA HARRI VUORI

TUOTANTOYHTIÖ: MÄTTÖ MEDIA OY

KUTSUVIERASENSI-ILTA: 1.4.2017 KRAPIN PAJA, TUUSULA

DOKUMENTIN VERKKOSIVUT JA TRAILERIT: JALKELAISET.COM
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järjestämällä vuosittain Summar-
tónar-festivaalia. Tónaskøld on 
ISCM:n (International Society for 
Contemporary Music) jäsen, ja sen 
nelihenkisen hallituksen puheen-
johtaja on säveltäjä Kristian Blak.

NKR:n puheen- 
johtaja vaihtui

Samassa maaliskui-
sessa kokouksessa 
Ruotsin säveltäjäyh-
distyksen väistyvä 
puheenjohtaja Martin 

Q Larsson jätti paikkansa myös 
Pohjoismaisen säveltäjäneuvoston 
puheenjohtajana. Larsson toimii 
parhaillaan mm. Lontoossa järjes-
tettävien Pohjoismaisten musiik-
kipäivien festivaalitiimin johtajana. 
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Suomen säveltäjät 
ry:n puheenjohtaja Antti Auvinen.

 composers.fo (tietoa myös 
Summartónar-festivaalista)

 nordiccomposers.com

”MÄ OLEN 
ERAKKO JA 

HALUAN, ETTÄ 
MUN TEOKSET 

ELÄÄ OMAA 
ELÄMÄÄNSÄ”

29 HENKILÖÄ 
”KIRJOITTAA 

PARTITUUREJA 
JA TOIMII 

ÄÄNITAITEEN 
PARISSA”

KEVÄTKOKOUS JA -SEMINAARI 2017:

S ÄV E L LY S KO N S E R T T E JA
K E S Ä  J A  S Y K S Y  2 0 1 7

TEPPO HAUTA-AHO
8.6. Ithaca College, Ithaca, Yhdysvallat
ISB 50 Years (International  
Society for Bassists) 
A TRIBUTE TO TEPPO 
People of the Double Bass Court  
of King Teppo Hauta-aho 
HI ISB! (kantaesitys)
Kiyoe’s Fantasy; A Bass Valse; Two for Dan;  
Simo’s Scramble; Sancho’s Dream;  
A Bass Song; Poetic Caprice; Rhapsody

ARI ROMPPANEN
13.7. Aino Acktén kamarifestivaali,  
Ackté-klubi, Helsinki
Fantasia tähdistä:
Valo rakentuu palasista; Titan; Far and Beyond
Ghislaine Dionne (sopraano), Mikko Raasakka 
(klarinetti), Matthias Funke (alttoviulu),  
Sari Blå (piano), Kai Nieminen (kitara)

 acktefestival.fi/kamarifestivaali/Ohjelma/
fantasia-tahdista/
Yhdistyksen jäsenet pääsevät  
konserttiin ilmaiseksi

OUTI TARKIAINEN
26.9. Musikhögskolan (Piitime)
25.11. Kulturens Hus (Luulaja)
Norrbotten Big Band, joht. Outi Tarkiainen 
(Composer in Residence)
Sveriges Radio P2 radioi Luulajan konsertin
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E uroopan komission puheen-
johtaja Jean-Claude Juncker 
esitteli EU:n digitaalisten 
sisämarkkinoiden tekijän- 

oikeutta koskevaa direktiiviä Euroopan 
parlamentille 14.9.2016. Puheessaan 
hän totesi: ”Haluan, että journalistit, 
kustantajat ja tekijät saavat oikeuden-
mukaisen maksun työstään, tehtiinpä 
se sitten studiossa tai olohuoneessa, ja 
riippumatta siitä, jaellaanko sitä perin-
teisesti vai verkossa tai julkaistaanko se 
kopiokoneen avulla tai verkossa kaupal-
lisen hyperlinkin kautta.”

Kuunnellessani Junckerin puheen-
vuoroa tajusin, että me ECSAssa 
(Euroopan säveltäjien ja lauluntekijöi-
den liitto) olemme kumppaneinemme 
saavuttaneet jo paljon, kun Euroopan 
komissio päätti esittää tekijänoikeuksia 
koskevien lakien uusimista kulttuuritoi-
mijoiden ja luovien alojen hyväksi.

Parlamentti äänestää 
kesäkuussa

Tekijöiden sopimussuhteista puhutaan 
nyt ensimmäistä kertaa julkaisijoiden ja 
tuottajien kanssa EU:n tekijänoikeuksia 
koskevassa lainsäädännössä. Lisäksi 
käsitellään myös asiakaskäyttöisiä verk-
koalustoja kuten YouTubea. Tähän asti 
tekijät eivät ole saaneet reilua korvausta 
töistään verkkopalveluissa, vaikka juuri 
heidän luova toimintansa tekee niistä 
suosittuja ja taloudellisesti kannattavia. 
Nyt komissio ehdottaa esityksessään 
parannusta asiaan. – Vielä ei kuitenkaan 
kannata riemuita.

Komission ehdotusta vesitetään nyt 
Euroopan parlamentissa, vain puoli 
vuotta Junckerin sanojen jälkeen. 
Parlamentin edustajat voivat esittää 
muutoksia lakeihin ja äänestää niistä. 
JURIn (oikeudellisten asioiden valio-
kunta) vastaavana esittelijänä Therese 
Comodini Cachia (Euroopan kansan-
puolueen ryhmä EPP) poistikin aihetta 
esitellessään kaikkein tärkeimmän 
kappaleen niin kutsuttua arvokuilua 
(value gap) koskevasta kappaleesta 
perustelematta muutosta mitenkään. 
Euroopan parlamentin suurin puolue 
EPP on perinteisesti suosinut tekijöitä, 
mutta on nyt jakautunut tässä asiassa. 
Sosiaalidemokraattien ryhmällä ei ole 
puolueena selvää tekijöitä ja luovaa 
alaa puoltavaa kantaa. Kuitenkin monet 
vaikutusvaltaiset europarlamentaarikot 
puoltavat yli puoluerajojen arvokuilun 
aiheuttamien ongelmien vähentämistä 
ja tekijöiden oikeuksien parantamista.

Toukokuun aikana julkistetaan 
vahvistettu lista muutoksista JURIn 
luonnosraporttiin. Sen jälkeen tiede-
tään enemmän näkemysten voimasuh-
teista, ja voimme ECSAssa vastaavasti 
mukauttaa omaa strategiaamme. JURI 
äänestää asiasta kesäkuun loppupuo-
lella, joskin huhutaan, että äänestys 
saattaa lykkäytyä lokakuuhun asti. 

Nyt pitää toimia!

ECSA tekee nyt kiihkeästi työtä saa-
dakseen Euroopan parlamentin jäsenet 
vahvistamaan komission ehdotuksen 
sellaisenaan. Musiikkialan rintama 

on tässä asiassa vahva. Läheisessä 
yhteistyössä kanssamme ovat esimer-
kiksi Gesac (luovan työn tekijöiden 
ja tekijäjärjestöjen yhteisö EU:ssa), 
ICMP (musiikkikustantajien kansain-
välinen liitto), IFPI (ääniteteollisuuden 
kansainvälinen toimialajärjestö) sekä 
eurooppalaisten itsenäisten musiikki-
yhtiöiden järjestö IMPALA. Luotamme 
siihen, että parlamentti asettuu lopulta 
sekä tekijöiden että kulttuuri- ja luovan 
alan toimijoiden puolelle.

Direktiiviluonnoksesta keskustellaan 
myös Euroopan unionin ministerineuvos- 
tossa, jossa kokoontuvat jäsenmaiden hal-
litusten edustajat. Suomen hallituksen 
vahva kanta komission esityksen tueksi 
on erittäin tärkeä. Nyt on ainutlaatuinen 
tilaisuus toimia – meidän täytyy kaikin 
keinoin yrittää vaikuttaa päättäjiin.

Prosessin lopputulos määrittää 
säveltäjien ja lauluntekijöiden mahdolli-
suudet saada tulevaisuudessa oikeuden-
mukainen korvaus YouTuben kaltaisista 
verkkopalveluista.

PATRICK AGER
Kirjoittaja on erikoistunut EU:n, Ison-Britan-
nian ja Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakiin. 
Hän on toiminut vuodesta 2010 ECSAn 
(European Composer & Songwriter Allian-
ce) pääsihteerinä. Hänellä on laaja kokemus 
EU:sta ja kulttuurihallinnosta.

Suomennos: Sirpa Hietanen

ECSA

 composeralliance.org

HEIKENTÄÄKÖ 
EUROOPAN PARLAMENTTI 

TEKIJÄNOIKEUSDIREKTIIVIN 
LUONNOSTA? JO
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Edunvalvonta

S uomen Säveltäjät ry:n vuosikoko-
uksessa maaliskuun lopussa oli 
paikalla lähes 60 yhdistyksen jäsen-

tä ja pari toimiston virkanaista. Kokouksen 
luotsasi varmoin ottein puheenjohtajana 
toiminut Lotta Wennäkoski.

Yhdistyksen vähimmäisjäsenmaksua 
nostettiin viidellä eurolla, joten se on nyt 
55 euroa entisen 50 euroa sijaan. Muutoin 
jäsenmaksuperusteet säilyivät edelleen 
ennallaan. Suunnitelmana on nostaa 
vähimmäisjäsenmaksua 5 euroa vuodessa 
vuoteen 2020 asti, jolloin sitä nostettaisiin 
10 eurolla 75 euroon. Samalla luovuttaisiin 
prosenttiperusteisesta jäsenmaksusta, 
jolloin kaikki maksaisivat jäsenyydestään 
saman verran. Asia käsitellään kuitenkin 
edelleen joka vuosikokouksessa.

Hallituksen jäsenet Riikka Talvitie ja 
Markus Fagerudd jäivät pois hallituksesta. 
Varapuheenjohtaja Olli Virtaperko sekä 
jäsen Veli Kujala olivat erovuorossa, ja 
Virtaperko valittiin yksimielisesti uudel-
leen yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. 
Ensimmäistä kertaa oli mahdollista tehdä 
etukäteen ehdotuksia hallituksen jäseniksi. 
Ehdotuksia tulikin useita, ja kokous äänesti 
hallitukseen Markku Klamin, Veli Kujalan ja 
Paola Livorsin.

Toiminnan suuntia 2017

Yhdistyksen kuluvan vuoden suurin projek-
ti on Ääneni äärelle -hanke, joka perehdyt-
tää säveltäjiä sävellyksen alkeisopetuksen 
pedagogiikkaan. Hanke jatkuu vuoden 2018 
puolelle. Muita tämän vuoden hankkeita 
ovat LUSESilta saatujen säveltäjähaas-
tattelujen digitointi sekä Pohjoismaisten 
musiikkipäivien 2018 valmistelu.

Taiteilijoiden sosiaaliturvakysymykset 
tuntuvat olevan ikuisuuskysymys, johon ei 
näytä helposti löytyvän ratkaisua. Onnek-
si taiteilijajärjestöt tekevät tässä hyvää 
yhteistyötä. Suoratoistopalveluihin liittyvät 
metadata- ja tilityskysymykset ovat niin 
ikään ongelmia, joihin haetaan ratkaisuja ja 

parannusta yhteistyössä muiden taiteilija- 
ja oikeudenhaltijajärjestöjen kanssa.

Toiminnan keskiöön kuuluu myös 
suomalaisen taidemusiikin edistäminen 
kotimaassa ja ulkomailla. Tätä tehdään 
yhteistyössä festivaalien ja muiden alan 
toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen budjetti vuodelle 2017 on 
hieman yli 400 000 € ja se jakautuu 
seuraavasti:
• palkat ja  

palkkiot sivukuluineen 170 000 €
• hankkeet 101 000 €
• suomalaisen musiikin  

edistäminen 40 000 €
• muut kulut* 89 000 €
*mm. vuokrat, matkat, toimistokulut, jäsen-
toiminta (tilaisuudet ja jäsenlehdet)

Tariffiuudistus ja keskustelua 
yhteishallinnointilaista

Puheenjohtaja esitteli tariffiuudistusta eli 
uusia suosituksia vähimmäistilauspalkki-
oiksi. Asiasta on neuvoteltu Suomen Sin-
foniaorkesterit ry:n, Suomen Solistiyhdis-
tyksen sekä Suomen Laulajain ja Soittajain 
Liiton (Sulasol) kanssa. Neuvottelut kahden 
viimeisen kanssa sujuivat hyvin, mutta 
ensin mainittu ei ollut valmis minkäänlaisiin 
korotuksiin suosituspalkkioissa. Niinpä 
pitkällisen harkinnan tuloksena yhdistys on 
tehnyt omat suosituksensa minimipalkki-
oiksi. Nämä ovat reunahuomautuksineen 
nähtävissä yhdistyksen verkkosivulla.

Lisäksi keskusteltiin Teoston vuosiko-
kouksessa esiin tulevista asioista, joita ovat 
uuden yhteishallinnointilain edellyttämät 
sääntömuutokset ja niihin liittyvät menet-
telytavat. Myös Teoston asiakkuussopimus 
uudistetaan, mikä sinänsä ei tuo muutosta 
entiseen, ellei oikeudenhaltija itse sitä 
halua.

ANNU MIKKONEN

-> Suomen Säveltäjien vuosi 2016 s. 49

ONNITTELEMME!

Hannu Pohjannoro:  
jaettu II palkinto 8. Henri Dutilleux 

-sävellyskilpailussa Ranskassa (22.1.)

Lauri Kilpiö:  
Erik Bergman -stipendi taiteelliseen 

työskentelyyn vuodelle 2017

Fridrich Bruk
Kuva: Suomen  
Säveltäjät

Leonid Bashmakov  
(1927–2016)

-> s. 14

Jovanka Trbojević  
(1963–2017)

-> s. 16

K A I PA A M M E

12.7. Matti Murto 70 v
5.8. Erkki Palola 60 v
20.8. Jukka Ruohomäki 70 v
18.9. Fridrich Bruk 80 v
25.9. Petri Hiidenkari 60 v
5.10. Kyösti Haatanen 70 v
20.10.  Paola Livorsi 50 v
31.10. Tero-Pekka Henell 60 v
24.11. Kaj-Erik Gustafsson 75 v

VUOSIKOKOUS 2017:

Vuosikokous valitsi  
hallitukseen kaksi uutta jäsentä
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H elmikuinen ECCO (European Contemporary 
Composers Orchestra) -konsertti oli osa 
ECSAn (European Composers and Songwri-
ters Alliance) konferenssia. Kyseinen järjestö 

on EU-vetoinen eri maiden musiikintekijöiden liitto ja 
siihen kuuluu 30 000 jäsentä. Melkoinen kirjo musiikin 
eri lajeja olikin edustettuna konsertin jälkeisessä pikku 
tilaisuudessa.

ECSAn osana ECCO keskittyy nykymusiikkiin, mikä 
kuului teosvalinnoissa. Perinteistä puoliviihteellistä 
puhallinorkesterimusiikkia ei kuultu. Teokseni NOX oli 
konsertin sävellyksistä ”vanhanaikaisin”. Ehkä juuri tästä 
syystä se kirvoitti jopa kehuja viininlipityksen lomassa. 
Nimittäin kaksi konsertin viidestä teoksesta kuulosti 
melko sekavilta äänikuvaelmilta, joissa sinänsä terve-
tullut uudenlaisen ilmaisun tavoittelu yhdistyi epäjoh-
donmukaisesti puhallinorkesterimusiikin peruskliseisiin. 
Seuralaiseni nimitti näitä kappaleita postimerkkikoko-
elmiksi. Kari Tandbergin ja Denis Bossen teoksissa oli 

”Sain kunnian edustaa Suomea Brysselissä 
järjestetyssä ECCO-konsertissa. Vaikka 

epäselvä teoshaku laittoi minut kirjoittamaan 
puhallinorkesteriteokseni uusiksi, siinä oli 
hyvätkin puolensa. NOXin uusi versio on 

houkuttanut uusia ryhmiä tarttumaan siihen.”

BRYSSELIN ECCO  
ESITTI UUTTA  

EUROOPPALAISTA  
PUHALLINORKESTERI- 

MUSIIKKIA

K aikki musiikkityylit ja koko musiikki- 
alan kattaneessa hankkeessa toteu-
tettiin myös monia taidemusiikin 
kansainvälistymistä edistäviä toimen-

piteitä. Suomalaisilla nykymusiikkifestivaaleilla 
vieraili joukko toimittajia ja taiteellisia johtajia 
Music Finlandin kutsumina. Lehtijuttujen  
ja radio-ohjelmien lisäksi vierailut poikivat  
yhteistyösuunnitelmia suomalaisten säveltäjien 
ja saksankielisessä Euroopassa toimivien  
yhtyeiden ja festivaalien välillä. Elektroakustista  
musiikkia esittävä defunensemble ja saksalais- 
islantilainen Ensemble Adapter toteuttivat 
kolme yhteiskonserttia, joista kaksi Saksassa. 
Yhtyeet tilasivat konsertteja varten sävellykset 
Kimmo Kuokkalalta ja saksalaiselta Sergej 
Maingardtilta.

Säveltäjät osallistuivat 
verkostoitumismatkoille

Nykymusiikin ammattilaisille järjestettiin ver-
kostoitumismatka Donaueschinger Musiktage 
-nykymusiikkifestivaalille. 
Matkan osallistujat vie-
railivat myös Karlsruhen 
ZKM-keskuksen musiikin 
ja akustiikan instituutissa 
ja antoivat radiohaastat-
teluja. Klassisen musiikin 
ammattilaisille järjes-
tettiin oma verkostoitu-
mismatka, jossa tutustuttiin konserttitaloihin 
ja taidemusiikin ammattilaisiin Berliinissä ja 
Hampurissa. Säveltäjiä oli mukana molem-
milla verkostoitumismatkoilla. Moni säveltäjä 
osallistui myös Aus Finnland -vientikoulutuk-
siin ja verkostoitumistapahtumiin Suomessa. 
Hankkeen Näkyvyys- ja Liikkuvuus-ohjelmien 
kautta tuettiin taidemusiikin säveltäjiä sekä 
heitä edustavia yrityksiä teosviennissä ja 
verkostoitumisessa. 

Taidemusiikin promootion avuksi saksankie-
lisessä Euroopassa tuotettiin kahden cd-levyn 
julkaisu, jossa esitellään monipuolisesti suoma-
laisten nykysäveltäjien musiikkia. Nykymusiikki 
oli esillä myös Aus Finnlandin saksankielisillä 
verkkosivuilla, uutiskirjeissä ja sosiaalisessa 
mediassa.

Syksyllä 2017 lähdetään lentoon

Hankkeen aikana mainostettiin myös Music 
Finlandin laajaa ja ainutlaatuista nuotistoa nuot-
tien jälleenmyyjille, orkestereille ja muusikoille. 
Näkyvyyttä ja uusien ammattilaiskontaktien mää-
rää kasvattivat osaltaan Frankfurtin musiikki- 
messut ja muut ammattilaistapahtumat, joihin 
Music Finland osallistui yhdessä suomalaisten 
musiikkikustantajien kanssa. Music Finlandin 
nuottimyynti saksankieliseen Eurooppaan kasvoi 
hankkeen aikana 9,5 prosenttia.

Aus Finnland on nyt onnistuneesti ohi, mutta 
hankkeen tuloksia on odotettavissa vielä lisää, 
kun loputkin sen aikana syntyneet yhteistyöideat 

toteutuvat. Music Finlandin katse 
on jo tulevassa: säveltäjille luvas-
sa on syksyllä 2017 toteutettava 
Lentoon-kansainvälistymisohjelma. 
Ryhmätapaamisista ja henkilökoh-
taisista mentoroinneista koostuva 
ohjelma tarjoaa nykymusiikin 
ammattilaisille valmiuksia kansain-
välisen uran ja verkostojen raken-

tamiseen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittämiseen.

TUULI ELO
Kirjoittaja on Music Finlandin  
taidemusiikin vientipäällikkö.

Aus Finnland -hankkeen loppuraportti  
sekä lisätietoja Lentoon-ohjelmasta 

 www.musicfinland.fi

MUSIC FINLANDIN SAKSAAN, ITÄVALTAAN JA SVEITSI IN SUUNNATTU AUS FINNLAND 

-HANKE (2015–2016) OLI  MITTAVIN KOSKAAN TOTEUTETTU SUOMALAISEN MUSIIKIN 

KANSAINVÄLISTYMIS- JA VIENTIHANKE. YHTEISTYÖIDEOITA SYNTYI PALJON JA OSA 

NIISTÄ ODOTTAA VIELÄ TOTEUTUMISTAAN. 

AUS FINNLAND VEI SUOMALAISTA MUSIIKKIA 
SAKSANKIELISEEN EUROOPPAAN FR
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Suomalaisia taidemusiikin 
alan asiantuntijoita 
verkostoitumismatkalla 
Saksassa. Kuva: Music 
Finland

NUOTTIMYYNTI 
SAKSANKIELISEEN 

EUROOPPAAN KASVOI 
HANKKEEN AIKANA  

9,5 PROSENTTIA.
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T oimittaja Gianluigi Mattietti 
oli valinnut äänestäjiksi mu-
siikkikriitikkoja, musiikin- 
tutkijoita, festivaalien 

taiteellisia johtajia, kapellimestareita 
ympäri Eurooppaa ja sen lähimaastoa. 
Säveltäjät ja musiikkikustantajat oli 
rajattu pois. Italia on luonnollisesti 
parhaiten edustettuna 18 hengen jouk-
kueellaan. Suomesta äänestämään pääsi 
8 musiikkivaikuttajaa, mikä on maan 
väkilukuun verrattuna suuri määrä. 
Muun muassa Norjasta ja Ruotsista oli 
mukana vain yksi ainokainen äänes-
täjä. Se erityispiirre, että Suomessa 
monen festivaalin taiteellisena johta-
jana toimii säveltäjä, muokkasi koti-
maista äänestäjäkuntaamme hyvinkin 
kriitikkovaltaiseksi.

Millaisen tuloksen äänestys sitten 
antoi? Yleisesti ottaen äänet jakau-
tuivat hyvin tasaisesti eri säveltäjille. 
Ainoastaan yhden säveltäjän yksi 
teos erottuu selkeästi muista: Georg 
Friedrich Haasin in vain vuodelta 
2000. Kymmenen parhaan joukossa on 
ilahduttava määrä suhteellisen nuoria 
säveltäjiä, Simon Steen-Andersen 
kahdella teoksellaan ja Rebecca 
Saunders tuoreella Skin-teoksellaan. 
Suomalaisista säveltäjistä huipulle pääsi 
Kaija Saariaho oopperallaan L’amour 
de loin (2000). Teoksen 13 äänestä 5 tuli 
Suomesta. On kiinnostavaa kuvitella, 
kuinka erilaisen tuloksen äänestys olisi 
antanut, jos 1990-luku olisi hyväksytty 
mukaan.

Suomalaiset valitsivat toisin

Suomalaiset äänestäjät jakautuvat 
selkeästi kahteen ryhmään: kolme 
heistä mainitsee kompaktisti kolme 
nimeä, mieluiten puhtaasti kotimaisia. 
Toisella ryhmällä on laajempi spektri 
käytössä. Silti heidän valintansa eivät 
osu yhteen keskieurooppalaisten 
vaikuttajien kanssa Saariahoa lukuunot-
tamatta. Suomalaiset ovat lisäksi visusti 
varoneet mainitsemasta nuoremman 
polven säveltäjiä. Juuri niitä säveltä-
jiä, jotka estetiikaltaan ovat ehkäpä 
lähinnä listan kärkinimien musiikillista 
maailmankatsomusta.

TOP 21
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Italialainen musiikkilehti Classic Voice julkaisi tammikuun 2017 numerossaan artikkelin 
Il Referendum, le musiche più belle dal 2000 a oggi. 113 nykymusiikin vaikuttajaa 

äänesti, mikä on paras 2000-luvulla sävelletty teos.

MIKÄ ON ALKANEEN MILLENNIUMIN  
PARAS SÄVELLYS?

Georg Friedrich Haas oli 
kyselyn suosituin säveltäjä. 
Kaksi hänen teostaan oli 10 
suosituimman joukossa. Sen 
lisäksi hän oli 49 erillisellä 
äänellä suosituin säveltäjä; 
toiseksi tullut Simon Steen-
Andersen sai 35 mainintaa.

Haas: In Vain (2000) 
Prins: Generation Kill (2012) 
Saariaho: L’amour de loin (2000) 
Steen-Andersen: Pianokonsertto (2014) 
Haas: Limited Approximations (2010)
Benjamin: Written on Skin (2012) 
Steen-Andersen: Black Box Music (2012) 
Poppe: Speicher (2008-13)
Filidei: Giordano Bruno (2015) 
Romitelli: An index of metal (2003)
Saunders: Void (2014) 
Furrer: FAMA (2005) 
Kreidler: Fremdarbeit (2009) 
Lachenmann: Concertini (2005) 
Lachenmann: Grido, 3. jousikvartetto (2001) 
Lachenmann: Schreiben (2003) 
B. Lang: Differenz/Wiederholung Serie (1998-2014)
Saunders: Skin (2016) 
B. Lang: Theater der Wiederholungen (2002)
Murail: Winterfragments (2000)
Sciarrino: Quaderno di strada (2003)
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ilmaisun yhtenäisyyttä ja kiinnostavia  
aineksia. Kari käytti soittimia paljon  yksit-
täin, mikä ei ole yleinen tapa kirjoittaa 
tälle kokoonpanolle, ja Denis otti vaskista 
irti todella raakaa voimaa.

Teoshaku: tavallaan selkeä 
mutta ei aivan

Puhallinorkesteri oli mielestäni hieno 
ja oivaltava valinta Brysselin moder-
nin musiikin konserttiin. Laadukasta ja 
syvällistä musiikkia puhallinorkesterille 
on olemassa jopa melko paljon, mutta 
se ei juurikaan pääse esille nykymusiikin 
merkittävissä tapahtumissa. Silti ECCO- 
hakuprosessia ja käytettäväksi ilmoitet-
tua kokoonpanoa on pakko kritisoida. 
Missään kohtaa ei (ainakaan minulle) 
valjennut, että ilmoitettu kokoonpano 
oli maksimisoittajisto: siis pienempiä 
ensembleteoksiakin olisi voinut ehdottaa 
– ja näin oli tehtykin, 
koska ohjelmassa oli 
yksi vaskioktetto. 

Orkesterina 
ilmoitettu kokoon-
pano oli tavallaan 
sinfoninen puhal-
linorkesteri, mutta 
ei sitten kuitenkaan 
aivan. Tiettyjä soitti-
mia oli käytettävissä 
liian vähän stan-
dardiin verrattuna. 
Standardin määrit-
tely on hiukan veteen piirretty viiva, koska 
käytännöt vaihtelevat kulttuurialueittain. 
Mutta jonkinlainen yleismaailmallinen 
vakio käsitteelle sinfoninen puhallinor-
kesteri on kuitenkin olemassa.

Jouduin tekemään NOXista uuden 
version pienemmälle kokoonpanolle. 
Olin erittäin onnellinen, että uhkapelini 
onnistui ja tehty työ ei valunut hukkaan. 
Mikä parasta, uusi versio on houkuttanut 
uusia kotimaisia ryhmiä. Täysi sinfoninen 
puhallinorkesteri on edelleen melkoinen 

NOX (Yö) (2008/2012/2016)
sinfoniselle puhallinorkesterille
Kantaesitys: Oulu Sinfonia ja Pohjan 
Sotilassoittokunta,  
joht. Inka Puhakka 2012
Jakelija: Music Finland

[KUUNTELE]

NOX, esitystaltiointi 14.2.2017 Brysseli 
(kesto 11’01’’) + partituuri (pdf)
Sturm und Klang,  
joht. Thomas Van Haeperen
äänitys: Joachim Glaude
 www.musact.net
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Jukka-Pekka Lehto 
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harvinaisuus Suomessa. Siinä mielessä 
pienennysleikkaus oli myös hyödyllinen.

Sturm und Klang: 
hyvä orkesteri!

Brysselin Flagey-keskuksen sali oli melko 
teatterimainen eikä tukenut puhaltimien 
huonoiten soivia rekistereitä. Tuo koitui 
haitaksi osalle teoksista. Ainakin NOX, 
jossa alttohuilu on tärkeässä roolissa, olisi 
kaivannut lisää soinnin avaruutta ja reso-
nanssia. Mutta jos konserttisali oli akusti-
sesti hieman kuiva, sitä moninkertaisesti 
kauheampi oli Sturm und Klang -yhtyeen 
harjoitustila erään oppilaitoksen kellarissa. 
Ihmettelen, että orkesterin jäsenillä tuntui 
kuitenkin olevan kuulo tallella. Meillä 
Suomessa tuollaista orkesteria ei laitet-
taisi soittamaan ääntäkään tuollaisessa 
paikassa. Kaikki ei siis ole ulkomailla meitä 
paremmin. Tätä on syytä joskus miettiä.

ECCO-nimen alla 
soittanut Sturm und Klang 
koostui ammattilaisista ja 
sinne kallellaan olevista 
opiskelijoista. Hyvä or-
kesteri! Ammattitaitoista 
kapellimestari Tomas van 
Haeperenia olisi mielen-
kiintoista nähdä ja kuulla 
Suomessa. Hän voisi 
tuoda musiikkielämääm-
me raikkaita tyylillisiä ja 
ohjelmistollisia tuulia.

Olisi hienoa, jos kaikki 
Suomen puhallinmusiikin konsertit sisäl-
täisivät edes yhden nykymusiikkiteoksen 
muulloinkin kuin valtakunnallisilla puhal-
linpäivillä kerran vuodessa. Näin tuskin tu-
lee tapahtumaan, mutta aina voi haaveilla. 
Ja käydä välillä nykymusiikkitapahtumissa. 
Puhallinorkesteria on niissä tosin vaikeata 
tavoittaa. Onneksi ei sentään mahdotonta.

JUKKA-PEKKA LEHTO
Kirjoittaja on säveltäjä ja orkesterihuilisti.

Haasin ylivoimaisen suosion syyksi 
Mattietti mainitsee hänen musiikkinsa 
kyvyn yhdistää avantgardismin perinnön 
erittäin omintakeiseen sointimaailmaan, 
joka avaa uudentyyppisen kuuntelukoke-
muksen. Steen-Andersenin yhteydessä 
hän mainitsee monitasoisen aistikoke-
muksen, joka haastaa vanhat totutut sään-
nöt sekä Saundersin yhteydessä soinnin 
syväluotauksen ja tilaulottuvuuden.

JUHA T. KOSKINEN
Kirjoittaja on Berliinissä asuva säveltäjä.

Classic Voice

 www.classicvoice.com

PUHALLIN- 
ORKESTERI OLI  

MIELESTÄNI  
HIENO JA  

OIVALTAVA VALINTA 
BRYSSELIN  
MODERNIN  

MUSIIKIN  
KONSERTTIIN. 

Sturm und Klang 
-orkesteria johti Brysselin 
konsertissa Thomas Van 
Haeperen.
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Maallisen ja liturgisen 
musiikin mestari

Bashmakovin musiikillinen tuotanto 
painottui soitinsävellyksiin ja käsit-
tää mm. sinfonioita, konserttoja eri 
soolosoittimille, kamarimusiikkia, 
näytelmämusiikkia, jokusen kantaatin 
sekä yksinlauluja. Näiden lisäksi häneltä 
tunnetaan erityisesti baletti Tumma 
sekä Requiem runoilija Lassi Nummen 
teksteihin. Tyylillisesti hänen ilmaisu-
voimaista sävellyskieltään voitaneen 
kutsua vapaatonaaliseksi, mutta ko-
keilevimmat ajatukset hän jätti toisille 
säveltäjille.

Kirkkomusiikkia Bashmakov kirjoitti 
jo nuorena, mutta aktiivisemmin parin 
kolmen viimeisen vuosikymmenen 
ajan. Hänen ystävyytensä Tampereen 
ortodoksisen seurakunnan kanttorin 
Risto Matsin (1951–2006) kanssa 
innosti säveltämään aktiivisesti litur- 
gista musiikkia. Tampereelle oli muo-
dostunut tasokas kirkkokuoro, joka 
pystyi laulamaan hänen teoksiaan ja 
näin niitä voitiin kokeilla myös käytän- 
nössä. Monet sävellykset syntyivät 
kirkkomuusikoiden pyynnöstä ja osa 
vain pöytälaatikkoon löytääkseen tiensä 
ehkä myöhemmin käyttöön. Selvää 
kuitenkin oli, että hän halusi palvella 
kirkon liturgista elämää.

Liturgian soivan asun on 
oltava yhteydessä muihin 
elementteihin

Asia käy hyvin selville myös verrattaes-
sa hänen säveltämäänsä maallista mu-
siikkia ja kirkkomusiikkia. Ne ovat kaksi 
hyvinkin erilaista maailmaa. Bashmakov 
tunsi kirkkomusiikkiperinnettä sekä 
liturgista käytäntöä ja antoi näiden 
asioiden määrittää tapaansa kirjoittaa li-
turgista musiikkia. Sitä voitaisiin kutsua 

käyttömusiikiksikin, mutta se ymmär-
retään helposti musiikillisesti vähempi-
arvoisena. Tyyli oli kuitenkin tietoinen 
valinta. ”Se, että sävelmäni muistuttavat 
täällä meidän pohjoisella ilmansuun-
nalla yleisesti kuultavaa kirkkolaulua, 
johtuu sekä taustastani ja perimästäni 
että tietoisesta pyrkimyksestäni olla  
uimatta tradition vastavirtaan”, hän  
luonnehti eräässä haastattelussa. Hän  
totesi myös, että ortodoksisen kirkko- 
muusikon on syytä olla varovainen ja 
valikoiva keinovarojensa suhteen ja 
että jumalanpalveluksen soivan asun 
on oltava yhdenmukainen palveluksen 
muiden elementtien ja pyhäkön visuaa-
lisen ympäristön kanssa.

Kirkkosäveltäjänä Bashmakov jätti 
taakseen slaavilaisen, usein vahvan 
paatoksellisuuden ja suuntautui 
kevyempään harmoniseen ajatteluun. 
Tarkoin mietityt tekstirytmit, raikkaat 
harmoniat sekä niiden vahva dynaa-
minen etenemistapa saivat aikaan 
jopa draamalliseksi luonnehdittavia 
piirteitä. Hän ei useinkaan käyttänyt 
äänialojen tai dynamiikan ääripäitä, 
vaan enemmänkin melodian ja sointi-
värien tiivistä yhteistyötä. Bashmakov 
piti itsestään selvänä, että tekstimate-
riaalin on oltava selvästi kuultavissa ja 
ymmärrettävissä soivassa, lauletussa 
muodossa. Sävellystapa kirkkomusii-
kissa oli useimmiten uutta luova eli 
kokonaan säveltäjän itsensä kirjoitta-
maa, mutta hän käytti perustana myös 
kirkkosävelmiä.

Bashmakovin liturgista 
musiikkia alettiin 
julkaista myöhään

Liturgisessa kirjallisuudessa 
Bashmakovin kirkkomusiikkia alettiin 
julkaista varsin myöhään. Keskeisimpiä 
sävellyksiä näissä ovat Liturgia (1995), 
Juhlakonsertti (2000), Panihida (2007) 
ja Pääsiäisen aamupalvelus (2009). 
Tampereen ortodoksisen kirkon hieno 
juhlakirja Tulkaa ottakaa valo (2009) 
toi esille laajan kokoelman suuren 
paaston, suuren viikon ja pääsiäisen 
veisuja. Viimeisin painettu julkaisu oli 
jälleen Juhlakonsertti vuodelta 2010. 

Säveltäjä Leonid Bashmakov (1927–2016) nukkui pois pitkän 
sairauden murtamana Tampereella 4.12.2016. Hän oli oman 
aikamme merkittävin ortodoksisen kirkkomusiikin säveltäjä 
Suomessa.

LEONID  
BASHMAKOV

SÄVELTÄJÄMODERNISTI  
ORTODOKSISEN KIRKON PALVELIJANA

KUVA: JAAKKO BASHMAKOV

Juhlakonsertit olivat kokoelman kon-
serttikäyttöön tarkoitettua ortodoksista 
musiikkia valtakunnallisilla kirkkolau-
lupäivillä. Muut teokset ovat liturgista 
musiikkia joko kokonaisuuksina tai 
osina.

Bashmakovin liturgisella musiikil-
la oli vahva jalansija myös maamme 
ortodoksisten kuorojen taiteellisessa 
julkaisutoiminnassa. Hänen sävellyk-

opintojen yhteydessä kuorosovitusta 
ja sävellystä. Usein hän toimi myös 
kuoronjohdon tutkintolautakuntien 
jäsenenä. Tämän lisäksi aivan viime 
vuosiin saakka hän sävelsi runsaasti 
musiikkia yliopiston opiskelijakuoron 
laulettavaksi.

Bashmakov arvosti ennen kaikkea 
sitä, että musiikkia tehdään tosissaan 
ja eteenpäin pyrkien. Pyydettäessä hän 
antoi palautetta, joka oli rehellistä ja 
realistista sekä ytimekkäästi ilmaistua, 
minkä vuoksi sillä oli erityinen arvo 
tekijöilleen. Jos aihetta oli kiittää, se 
ei ollut pelkkä kohteliaisuus, vaan 
aito arvostuksen ja kannustuksen ele. 
Kirkkomusiikista keskusteleminen hä-
nen kanssaan oli antoisaa, opettavaista 
ja ehkä tärkeimpänä innostavaa.

Bashmakov – suomalaisen 
ortodoksisen musiikin 
suurmies

Leonid Bashmakovin viimeinen 
vuosikymmen oli elämän rajallisuuden 
täyttämä. Siihen kuuluivat puolison 
poisnukkuminen sekä vakava tervey-
den horjuminen. Vaikka terveys ei 
enää palautunut ennalleen, sai hän 
vielä palata sävellystyön äärelle saaden 
aikaan useita upeita kokonaisuuksia 
mm. Kristuksen syntymän teksteihin, 
jotka jäivät tiettävästi viimeisiksi hänen 
sävellyksistään. Joulun sävellykset 
ehdittiin julkaista kirkkomusiikin 
opiskelijakuoron Johannes Teologin 
Laulajien äänitteellä Täyttyköön kaikki 
ilolla, josta tuli ensimmäinen suoma-
lainen äänite Kristuksen syntymän 
aamupalveluksesta.

Leonid Bashmakov oli suomalaisen 
ortodoksisen musiikin suurmies, joka 
valjasti säveltäjän ammattitaitonsa kirk-
kolaulun palvelukseen sitä kunnioittaen 
ja arvostaen.

PETRI NYKÄNEN
Kirjoittaja toimii Joensuussa ortodoksisen 
seminaarin kirkkomusiikin opettajana. Vuo-
sina 2002–2016 hän opetti kirkkomusiikkia 
Itä-Suomen yliopistossa. Koko tämän ajan 
hän on johtanut Johannes Teologin  
Laulajat -opiskelijakuoroa.

”SE, ETTÄ SÄVELMÄNI 
MUISTUTTAVAT 
TÄÄLLÄ MEIDÄN 

POHJOISELLA 
ILMANSUUNNALLA 

YLEISESTI 
KUULTAVAA 

KIRKKOLAULUA, 
JOHTUU SEKÄ 
TAUSTASTANI 

JA PERIMÄSTÄNI 
ETTÄ TIETOISESTA 
PYRKIMYKSESTÄNI 

OLLA UIMATTA 
TRADITION 

VASTAVIRTAAN”

B ashmakov syntyi Terijoen 
Kuokkalassa 1.4.1927, 
missä hän sai jo lapsuu-
dessa vahvan kosketuksen 

kirkon elämään ja sen musiikkiin. 
Hän opiskeli pianonsoittoa paikka-
kunnalla asuneen säveltäjä Sergei 
Lappo-Danilevskin johdolla, mutta 
oppi tältä samalla myös paljon muu-
ta musiikista. Sibelius-Akatemiassa 
hänen pääaineinaan olivat musiikin 
teoria ja sävellys sekä orkesterinjoh-
taminen. Hänen opettajiaan olivat 
mm. säveltäjä Aarre Merikanto 
sekä kapellimestari Jussi Jalas. 
Työuransa aikana hän toimi mm. 
teatterikapellimestarina Kotkan ja 
Tampereen teattereissa ja viimei-
simpänä Tampereen konservato-
rion musiikin teorian lehtorina ja 
lopulta oppilaitoksen rehtorina. 
Aktiivinen sävellystyö sekä taide-
musiikin että ortodoksisen musiikin 
saralla kuitenkin jatkui lähes elämän 
ajan. 

siään esiintyy lukuisilla äänitteillä ja 
monet niistä on julkaistu ainoastaan 
levytyksinä. Moni näistä ”pöytälaa-
tikkosävellyksistä” löysi tiensä myös 
nuottikirjallisuuteen.

Opettajana Bashmakov oli 
rehellinen ja innostava

Joensuun yliopistossa annettava orto-
doksinen kirkkomusiikkikoulutus sai 
1990-luvun alussa nauttia muutaman 
vuoden ajan Bashmakovin asiantunte-
vasta opetuksesta. Risto Matsin tultua 
yliopiston palvelukseen alkoi yli kaksi 
vuosikymmentä kestänyt yhteistyö 
koulutuksen ja säveltäjän välillä. Oma 
kokemukseni alkoi 1990-luvun alussa, 
jolloin Bashmakov perehdytti opiskeli-
joita ortodoksisen musiikin sävellystyy-
lien maailmaan sekä opetti syventävien 



KOMPOSITIO 1/2017  •  1716  •  KOMPOSITIO 1/2017

B osniassa syntynyt mutta 
nykyisen Serbian pääkau-
pungissa Belgradissa vart-
tunut Vanja oli jugoslaavi 

sanan kirjaimellisessa, yhdentyneessä 
merkityksessä; isän suku tuli Kroatiasta 
ja äidin Montenegrosta. Montenegron 
vuorenrinteellä sijaitsevassa suvun 
kesätalossa Vanja vietti perheineen 
kesiään aina viime vuoteen asti, eikä 
ihme – Montenegrossa vuoret kohoavat 
korkeuksiin paikoin kivisinä ja toisaal-
la taas vehreinä, ja merivesi on sekä 
kirkasta että lämmintä. Prahan konser-
vatoriossa Tšekkoslovakiassa pianistin 
koulutuksen hankkinut Vanja tuli ensi 
kertaa Suomeen interraililla vuonna 
1984 ja vieraili tuolloin Viitasaaren 
Musiikin aika -festivaalilla suomalaisen 
poikaystävän – ja tulevan aviomiehen 
– Ollin usuttamana. Kokemus muo-
dostui käänteentekeväksi, ja muu-
tettuaan Suomeen muutamaa vuotta 
myöhemmin Vanja hakeutui sävel-
lysopintoihin Sibelius-Akatemiaan. 
Sävellyksenopettajana toimi aluksi 
Eero Hämeenniemi, myöhemmin 
Paavo Heininen.

V anjan musiikillisia ideoita ja 
teosidentiteettejä leimasivat 
alusta asti omanlaisensa 
konseptuaalisuus ja usein 

myös henkilökohtaisuus. Varhaisen 
sooloviuluteoksen Self Portrait with the 
Song (1993) lopussa esiin ilmestyy kan-
sanmusiikkiyhtye, joka laulaa ja soittaa 
makedonialaista alkuperää olevaa 
kansanlaulua, säveltäjän ”nimikkosävel-
mää” Jovano, Jovanke. Kamariyhtyeelle 
sävelletty Zuti put (Keltainen tie, 1996) 
taas luotaa surumielisesti lapsuuden 
maisemaa, jonka Jugoslavian hajoamis- 
sodat 90-luvulla tuhosivat. Vuonna 
2012 syntynyt mittava soolopianoteos 
puolestaan kantaa otsikkoa Between me 
and Bach.

Henkilökohtaisuudesta ammen-
tavan säveltämisasenteen lopullisena 
kiteytymänä voinee pitää musiikki-
teatteriteosta Opera Absurdium (2014), 
jonka päähenkilönä oikuttelee säveltäjä 
Trbojevićin näköinen koloratuurisop-
raano. Katsoja ei ole uskoa silmiään 

eikä korviaan tähden elkein esiintyvän, 
ihka oikeita tosielämän yksityiskohtia 
lavertelevan alter egon edessä. Kuusi 
vuotta aiempi, Tanskassa toteutuksensa 
saanut ensimmäinen ooppera Heart in 
a Plastic Bag (2008) oli ollut ”dokumen-
taarinen” sekin, mutta aivan toisella 
tavalla. Sen aiheena oli tositarina 
sarjamurhaajasta, joka tuoreen vaimon 
hämmästykseksi tulee eräänä päivänä 
kotiin kantaen muovikassissa sydäntä.

Vanjan sävellystuotannon tärkeäksi 
linjaksi hahmottuu selvästi monitaitei-
suus. Vuosien varrella hän teki niin per-
formanssia, musiikkia nykytanssiin kuin 
tiivistä yhteistyötä kuvataiteilijoidenkin 
kanssa. Temppeliaukion kirkossa 2003 
soinut moniaistinen sävellyskonsertti 
rakentui Jyrki Kiiskisen runojen, Raija 
Malkan tekstiilien sekä Tarja Niskasen 
suunnittelemien esiintymisasujen 
ympärille, ja tilaan oli tarkoitus levit-
tää myös tuoksuja. Kolmelle laulajalle 
sävelletty In the View of the Wise (2001) 
sitä vastoin perustuu yhtä paljon laulaji-
en käsiliikkeille kuin lauluosuuksillekin. 
Absoluuttisempaa konserttimusiikkia 
edustavat kamarimusiikin ohella sinfo-
niaorkesteriteokset Orgone accumulator 
(2006) sekä Vertigo (2010). Tärkeä teos 
on myös Prix Italian 2009 voittanut 
radiofonia Creation Game.

S uomalaisessa musiikkielämässä 
Vanja oli melkoinen piristys-
ruiske, joka huumorintajui-
sesti kommentoi suomalaisen 

mentaliteetin ja toimintakulttuurin 
erityispiirteitä. Naljailun kohteiksi 
joutuivat erityisesti nurkkakuntaisuus, 
jähmeä sääntöjen noudattaminen sekä 
tosikkomainen konsensuksen vaatimus. 
Itse Vanja oli nopeaälyinen ja voima-
kastahtoinen, mutta kaikkein leimalli-
simmin kuitenkin sosiaalinen, hauska, 
yltäkylläisen vieraanvarainen sekä 
taitava luomaan tunnelmaa seurueessa 
kuin seurueessa. Temperamenttinen 
luonne ei toisaalta myöskään kaihtanut 
erimielisyyttä eikä pelännyt nousta 
puolustamaan oikeiksi katsomiaan 
näkökantoja, vaikka muut olisivatkin 
niistä yhteistuumin vaienneet.

Oma ystävyyteni Vanjan kanssa alkoi 

toimiessani 1990-luvun puolivälissä 
hänen assistenttinaan elokuvamusiikki-
projektissa (Kaisa Rastimon Suolaista 
ja makeaa). Työskentely tapahtui 
Vanjan kotona – perheeseen oli muu-
tamaa kuukautta aiemmin syntynyt 
esikoinen Vuk. Niinpä vaipanvaihto 
keskeytti säännöllisesti myös assistentin 
stemmankirjoituksen tai sovituksen, 
kun pienen keittiön monitoimipöytä 
piti tyhjentää vauvan hoitotoimenpitei-
tä varten. Toisaalta assistentin työetui-
hin kuului silloin tällöin myös virkistävä 
(mutta toki sopivan pienimuotoinen) 
viskitujaus elokuvasäveltäjän kanssa – 
otollinen hetki saattoi olla esimerkiksi 
imetyksen jälkeen. Vanja todellakin 
ymmärsi sekä hauskan että nautinnolli-
sen päälle.

Y stävänä Vanja oli lämmin 
ja epäsuomalaisen välitön. 
”Suukoja baby, voi ja käyt-
täytty hyvin!”, kuului nyt 

kevättalvella saamani tekstiviesti. Heti 
perään hän tosin tekstasi englanniksi, 
että hei, eihän kukaan ole tosin vielä 
hyvällä käytöksellä mitään koskaan 
aikaan saanut. Yhteisten yksityisrans-
kantuntiemme lentävä, Vanjan alunpe-
rin yritteliäästi ääntämä lause oli ”Sette 
la vie” – itseironia kun irrotti yleensä 
Vanjasta sen kaikkein hersyvimmän 
huumorin. 

Vielä huhtikuun alussa jaksoi Vanja 
sairauden keskelläkin järjestää täysi- 
ikäiseksi tulleelle Tara-tyttärelleen 
balkanilaiseen tyyliin isot juhlat, joista 
ei ruokaa, juomaa, musiikkia eikä 
suuria tunteita puuttunut. Sette la vie, 
Vanjushkani. Kiitos kaikesta.

LOT TA WENNÄKOSKI
Kirjoittaja on Jovankan  
säveltäjäkollega ja ystävä.

Surullinen viesti saapuu päivänä, jolloin maisema vielä pidättää henkeä kylmän  
kevään jälkeen – vihreys ei ole vielä eteläisimpäänkään Suomeen puhjennut.  
Säveltäjä Jovanka Trbojević, meidän Vanja, on menehtynyt vakavaan sairauteen.  
Hän oli kuollessaan 54-vuotias, syntynyt Jugoslaviassa maaliskuussa 1963.
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JOVANKA TRBOJEVIC 1963–2017’

”SUUKOJA 
BABY, VOI JA 
KÄYTTÄYTTY 

HYVIN!”
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useaalinen ja kuollut taidemuoto, väit-
tivät filosofit Slavoj Žižek ja Mladen 
Dolar oopperataiteesta vuonna 2002. 
He perustavat väitteensä sille, että 
oopperatalot kaikkialla maailmassa 
esittävät kuolleiden säveltäjien, kuten 
Mozartin, Verdin ja Wagnerin teoksia, 
eivätkä oman aikamme oopperoita. 
Toki meillä Suomessakin on instituu-
tioita, kuten Suomen Kansallisooppera 
ja Savonlinnan Oopperajuhlat, joiden 
ohjelmisto rakentuu pääasiassa klas-
sis-romanttisista teoksista, siis kuol-
leesta ohjelmistosta. Vakiintuneiden 

oopperainstituutioiden osalta tämä on 
pitkään jatkunut asiain tila niin meillä 
kuin muuallakin, ja maineikkaimmat-
kin oopperatalot, kuten New Yorkin 
Metropolitan-ooppera, taistelevat 
verisesti olemassaolostaan. Suomessa 
oopperan tarina ei kuitenkaan pääty 
tähän. Voisi sanoa, että tästä se vasta 
alkaa. 

MILLOIN OLIKAAN OOPPERABUUMI?

Tarkasteltaessa suomalaista oopperaa 
2000-luvulla huomio kiintyy yksin-

SUOMESSA ON SÄVELLETTY 2000-LUVULLA ENEMMÄN OOPPEROITA KUIN KOKO AIEMMAN 
MUSIIKINHISTORIAMME AIKANA. TUTKIJA LIISAMAIJA HAUTSALO SELVITTÄÄ, MILLAISIA TEKIJÖITÄ TÄMÄN 

ELINVOIMAISUUDEN TAKAA LÖYTYY JA MITÄ OMAN AIKAMME OOPPERAT KÄSITTELEVÄT.

– SUOMESSA SÄVELLETÄÄN OOPPERAA  
MONIMUOTOISESTI JA ENNEN- 

NÄKEMÄTTÖMÄN  
PALJON

IHMISKAUPPAA,
KUNNALLISPOLITIIKKAA 
JA ARKISIA ASKAREITA

Lapsille suunnatuilla teoksilla 
on vankka sijansa suomalaisten 
nykyoopperoiden joukossa. 
Jaakko Kuusiston Koirien Kalevala 
(2004) esitettiin uutena tuotantona  
Kuopion kaupunginteatterissa tänä 
keväänä. Kuva: Sami Tirkkonen / 
Kuopion kaupunginteatteri
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urheilun, politiikan tai varhaisen teol-
listumisen sankareista uskonnollisiin 
johtajiin.

Naiset sen sijaan ovat listauksissa 
vähemmistössä, ja oman oopperansa 
2000-luvulla ovat saaneet ainoastaan 
Sibeliuksen puoliso Aino Sibelius, 
säveltäjä Ann-Elise Hannikainen, oop-
peralaulaja Aino Ackté, kirjailija Aino 
Kallas, fennomaanikirjailija Matilda 
Roslin ja 1600-luvulla noituudesta syy-
tetty Lusia Korhonen. Ilkka Kuusisto 
on kunnostautunut tällä saralla, samoin 
Kaija Saariaho, jonka oopperoiden 
päähenkilöt ovat naisia, mutta eivät 
suomalaisia. 

Suomessa on monia merkittäviä nai-
sia, jotka ansaitsivat oopperan. Tämän 
totesi myös musiikintutkija Susanna 
Välimäki musiikkilehti Rondon kolum-
nissaan vuonna 2013 (7/2013). Samalla 
hän toivoi, että esimerkiksi Helene 
Schjerfbeck ja Edith Södergran saisi-
vat omat oopperansa. Niitä ei ole vielä 
kuulunut.

PAIKALLISOOPPERAA TEHDÄÄN PAIKALLISIN 
VOIMIN PAIKALLISILLE YLEISÖILLE

Kotimaista oopperaa voi nähdä 
tietysti pääkaupunkiseudulla, jossa 
Kansallisoopperan lisäksi toimii useita 
pieniä oopperaseurueita. Ooppera 
Skaala, Suomalainen Kamariooppera, 
Kapsäkki ja Taite Ry esittävät toisinaan 
myös kotimaista tuotantoa. Myös mu-
siikkioppilaitokset tuottavat toisinaan 
uutta oopperaa. Lisäksi Turun seudulla 
toimii muun muassa Saaristo-ooppera, 
joka kantaesitti Olli Kortekankaan Oma 
vika -oopperan vuonna 2015. Samoin 
siellä toimii myös Turun kamarioop-
perafestivaali, joka on tuottanut uusia 
kotimaisia teoksia. 

Moni pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella esitettävistä oopperoista kuuluu 
festivaalien ohjelmistoihin. Mutta suuri 
osa uusista oopperoista esitetään näi-
denkin ulkopuolella pienissä taajamissa, 
tavallisissa maalaiskylissä tai luonnon-
paikoilla, joilla on laajempaa historial-

lista tai paikallishistoriallista merkitys-
tä. Näissä paikallisoopperoissa teosten 
tekijöiden juuret – tai yhden tekijän –  
ovat usein esityspaikkakunnilla. Nämä 
oopperat kertovat paikallisista historial-
lisista tai ajankohtaisista tapahtumista ja 
ne esitetään historiallisten tapahtumien 
aidoilla tapahtumapaikoilla. Lisäksi 
ne tuotetaan paikallisten harrastajien 
voimin, ammattilaissolistien tukemana 
tai ilman, ja niiden yleisö on pääasiassa 
paikallista. 

Esimerkiksi Ilkka Kuusiston sä-
veltämä Pula! Ooppera konikapinasta 
(2004) kertoo oopperalaulaja Esa 
Ruuttusen suvun historiasta Nivalassa. 
Hannu Pohjannoron Romu-Heikki 
(2006) pohjautuu kerimäkeläisen 
nimismiehen persoonaan ja se esitetiin 
Kerimäellä pääasiassa paikallisin voi-
min. Anjalankoskella Kymijoen rannalla 
on nähty kolmena kesänä peräkkäin jo 
mainittu Jouni Sjöblomin Kustaan sota, 
joka kertoo paikkakunnan historiasta 
ja rajasodasta Ruotsin ja Venäjän välillä 

A N T T I  A H L S T R Ö M ,  T E O L L I S U U S J O H TA J A
Kimmo Hakola: Vierivä kivi (2008)

A K S E L I  GA L L E N - K A L L E L A ,  TA I D E M A A L A R I
Kimmo Hakola: Akseli (2013)

P E N T T I  H A A N PÄ Ä ,  K I R J A I L I J A
Jorma Panula: Joutilas mies (2008)

A N T T I  I S O TA LO ,  J Ä Ä K Ä R I
Atso Almila: Isontaloon Antti (2000)

A H T I  K A R J A L A I N E N ,  M I N I S T E R I
Heinz-Juhani Hofmann:  
Ahti Karjalainen – elämä, Kekkonen ja teot (2012)

U R H O  K E K KO N E N ,  P R E S I D E N T T I
Uljas Pulkkis: Kekkonen – Ooppera suurmiehestä (2013)

L A R S  L E E V I  L A E S TA D I U S ,  
H E R ÄT Y S L I I K K E E N  P E R U S TA J A
Kaj Chydenius: Laestadius-ooppera (2007) 
Jyrki Linjama: Kolme kirjettä Laestadiukselle (2017)

C . G .  M A N N E R H E I M ,  M A R S A L K K A ,  P R E S I D E N T T I
Tuomas Kantelinen: Mannerheim (2017)

O S K A R  M E R I K A N T O ,  S ÄV E LTÄ J Ä
Jaakko Kuusisto: Elämälle (2015)

PA AVO  N U R M I ,  J U O K S I J A
Tuomas Kantelinen: Paavo suuri.  
Suuri juoksu. Suuri uni (2000)

A B R A H A M  O J A N P E R Ä ,  O O P P E R A L A U L A J A
Jukka Linkola: Abrahamin pidot (2017)

J. L .  R U N E B E R G ,  K A N S A L L I S R U N O I L I J A
Pentti Tynkkynen: Runeberg (2000)

PA AVO  R U O T S A L A I N E N ,  
H E R ÄT Y S L I I K K E E N  P E R U S TA J A
Maija Ruuskanen: Herääminen (2017)

R I S T O  R Y T I ,  P R E S I D E N T T I
Ikka Kuusisto: Vapauden vanki (2007)

J E A N  S I B E L I U S ,  S ÄV E LTÄ J Ä
Olli Kortekangas: Jannen salaisuus (2015)

F.  E .  S I L L A N PÄ Ä ,  K I R J A I L I J A
Pentti Tynkkynen: Sillanpään marssilaulu (2009)  
Seppo Pohjola: Sillanpää (2017)

A I N O  AC K T É ,  O O P P E R A L A U L A J A
Ilkka Kuusisto: Aino Ackté (2017)

A N N - E L I S E  H A N N I K A I N E N ,  S ÄV E LTÄ J Ä
Markus Virtanen: Ann-Elise Hannikainen (2015)

A I N O  K A L L A S ,  K I R J A I L I J A
Ilkka Kuusisto: Nainen kuin jäätynyt samppanja (2000)

L U S I A  KO R H O N E N ,  N O I T U U D E S TA  S Y Y T E T T Y
Juha T. Koskinen: Lusia Rusintytär (2015)

M AT I L DA  R O S L I N ,  F E N N O M A A N I K I R J A I L I J A
Ilkka Kuusisto: Matilda ja Nikolai (2004)

A I N O  S I B E L I U S ,  J E A N  S I B E L I U K S E N  P U O L I S O
Riikka Talvitie: Yksi siemen – yksi suru (2015)

kertaisiin tilastollisiin faktoihin. Kun 
lasketaan yhteen Fredrik Paciuksen 
Kung Karls jakt -oopperasta (1852) 
alkaen kaikki vuoteen 1999 mennessä 
sävelletyt suomalaiset oopperat, teoksia 
kertyy vaatimattomasti noin 160. Tätä 
selittää Suomen geopoliittinen historia 
Ruotsin ja Venäjän alusmaana: meillä ei 
ollut hovin kaltaisia oopperaa ylläpitä-
viä instituutioita. Vasta 1900-luvun alus-
sa fennomaanisessa liikkeessä alettiin 
toimia kansallisten oopperainstituutioi-
den perustamiseksi.

Jos kansallisen oopperaprojektin 
käynnistäminen oli hidasta, 2000- 
luvulla kantaesitysten määrässä on 
tapahtunut jotakin hämmästyttävää: 
vuosina 2000–2016 uusia teoksia syntyi 
noin 300. Toisin sanoen millenniumin 
ensimmäisinä vuosikymmeninä on sä-
velletty kaksi kertaa enemmän teoksia 
kuin koko suomalaisen oopperataiteen 
olemassaolon aikana yhteensä!

Suomalaisten oopperoiden kantaesi-
tysennätys tehtiin vuonna 2011: tuol-
loin esitettiin 27 uutta teosta. Suomen 
100-vuotista itsenäisyyttä juhlitaan niin 
ikään oopperoilla tänä vuonna, ja arvi-
olta parikymmentä uutta teosta saa kan-
taesityksensä. Kaikki uudet teokset eivät 
toki juhlista itsenäisyyttämme, ja osa on 
sävelletty mm. luterilaisen reformaation 
500-vuotisjuhlan kunniaksi. Silti tänäkin 
vuonna uutta syntyy kovaa vauhtia.

Suomalaisen oopperabuumin on 
sanottu alkaneen 1970-luvulla Aulis 
Sallisen ja Joonas Kokkosen karva-
lakkioopperoiden realistissävyisestä 
kansankuvauksesta. Saattaa kuitenkin 

olla, että käsityksiä kannattaa päivittää, 
sillä suomalainen ooppera näyttäytyy 
2000-luvulla ainutlaatuisena ilmiönä, 
jolle tuskin löytyy vastinetta omassa 
ajassamme.

SUURIA KANSALLISIA TAPAHTUMIA 
JUHLITAAN OOPPERALLA

Millaisia tekijöitä sitten on löydet-
tävissä suomalaisen oopperan elin-
voimaisuuden taustalta? Yksi selitys 
löytyy suomalaisesta sivistyshistoriasta. 
1800–1900-lukujen taitteen fenno-
maaninen liike rakensi vahvan linkin 
oopperan ja kansallisuusajattelun 
välille. Lisäksi ilmiön taustalla voidaan 
nähdä 1960-luvulla alkanut hyvinvointi-
valtion rakentaminen, joka loi perustaa 
kulttuurille laajemminkin.

Oopperan vahva kansallinen tausta 
näkyy siinä, että meillä oopperaa arvos-
tetaan, ja sen positiivisen prestiisiarvon 
avulla viestin ajatellaan menevän arvok-
kaasti perille. Oopperoita sävelletään 
kansallisten juhlallisuuksien ja merk-
kitapahtumien kunniaksi. Porkkalan 
luovutuksen 50-vuotisjuhlaa juhlistet-
tiin Kirkkonummella Annukka Aholan 
Porkkala-oopperalla (2006). Turun 
tuomiokirkon täyttäessä 700-vuotta 
tilattiin Mikko Heiniön Riddaren och 
draken (2000). Oulun kaupunki tilasi 
juhlaoopperan 400-vuotisen olemassa-
olonsa kunniaksi Olli Kortekankaalta 
(Messenius ja Lucia, 2005). 

Sotien muisto-oopperoita on niin 
ikään sävelletty useita. Talvisotaa 
käsittelee neljä oopperaa: Markus 

Fageruddin Sotajoulukuu (2014), 
Pentti Tynkkysen Sillanpään mars-
silaulu (2009), Ilkka Kuusiston 
Taipaleenjoki (2010) ja Seppo Pohjolan 
Rakkaimpani (2007). Suomen sota 
(1808–1809) on mukana ainakin Kaj 
Chydeniuksen Sotaoopperassa (2009) 
ja Sebastian Fagerlundin Döbelnissä 
(2009). Jouni Sjöblomin Kustaan sotaa 
esitettiin Anjalankoskella Värälän rau-
han 225-vuotisjuhlan kunniaksi (2015). 
– Vuonna 2018 saa kantaesityksensä 
Olli Kortekankaan kansalaissotaa käsit-
televä Veljeni vartija, jonka tapahtumat 
sijoittuvat sodan ratkaisun hetkiin 
Tampereelle. Teos nostaa esiin suoma-
laisessa oopperassa vielä käsittelemättö-
mänä teemana punaisten näkökulman.

KANSALLISESTI KOHOTTAVIA AIHEITA JA 
HISTORIAMME SUURMIEHIÄ

Kalevala, kansallinen historia ja 
Raamatun kertomukset, vanhat 
fennomaanisiin arvoihin perustuvat 
aiheet, jatkavat elämäänsä yhä vieläkin. 
Kalevalaan ovat 2000-luvulla tarttuneet 
ainakin Pekka Kostiainen (Sammon 
tarina, 2003), Jaakko Kuusisto (Koirien 
Kalevala, 2004), Pentti Tynkkynen 
(Koskenhaltija, 2008) ja Juha Liira 
rock-oopperoillaan (Aino, 2009, ja 
Lemminkäisen virsi, 2011).

2000-luvun alussa alettiin säveltää 
”suurmiesoopperoita”, jotka kertovat 
kansallisten merkkihenkilöiden elämäs-
tä ja mukailevat kansallista historiaa. 
Tämän lajityypin teoksia on paljon ja 
henkilögalleria laaja ulottuen taiteen, 
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TA LV I S O TA  ( 1 9 3 9 – 4 0 )
Markus Fagerudd: Sotajoulukuu; Pentti 
Tynkkynen: Sillanpään marssilaulu; Ilkka Kuusisto: 
Taipaleenjoki; Seppo Pohjola: Rakkaimpani

K A N S A L A I S S O TA  ( 1 9 1 8 )
Paavo Joensalo: Vilppulan vaihe;  
Olli Kortekangas: Veljeni vartija

S U O M E N  S O TA  ( 1 8 0 8 – 0 9 )
Kaj Chydenius: Sotaooppera; Sebastian 
Fagerlund: Döbeln; Jouni Sjöblom: Kustaan sota

A L KO H O L I N  S A L A K U L J E T U S
Atso Almila: Pohjanmaan kautta (2002)
Kari Tarkkio: Ouraooppera (2002)
Kaj Chydenius: Joppausooppera (2004)

AV I O E R O
Jukka Linkola: Myrkkyhuntu (2014)

G E E N I M A N I P U L A AT I O
Kimmo Kuokkala: Geenimanipuloidun  
omenan kirjeenvaihtoilmoitus (2007)
Tuija Takala, Matti Häyry ja  
Corky Laing: Playing God (2014)

I H M I S K A U P PA
Lotta Wennäkoski: Λελελε Lelele (2011)

I T S E M U R H A
Kalevi Aho: Ennen kuin me kaikki  
olemme hukkuneet (2001)
Eeppi Ursin ja Visa Oscar: Turning Machine (2008)
Olli Kortekangas: Oma vika (2014)

J A L K A PA L LO H U L I GA N I S M I
Peter Lång: Learning to Shout (2004)

KO U L U K I U S A A M I N E N
Timo-Juhani Kyllönen: Miksi juuri minä? (2012)

L A P S E N  S E K S U A A L I N E N  H Y VÄ K S I K ÄY T T Ö
Heinz-Juhani Hofmann: Ihmissydän (2011)

L I I K A L I H AV U U S
Kirmo Lintinen: Fitness-ooppera (2007)

M I E L E N T E R V E Y D E N  O N G E L M AT
Olli Kortekangas: Yhden yön juttu (2011)
Antti Auvinen: Autuus (2015)

M U R H A
Jovanka Trobojević: Heart in a Plastic Bag (2008)

PA KO L A I S U U S
Jouko Linjama: Suomalainen tapiiri (2004)

R A I S K A U S
Kaija Saariaho: Adriana Mater (2006)

S Y R J ÄY T Y M I N E N
Timo-Juhani Kyllönen: Tango solo (2011)

TA LO U S
Kirmo Lintinen: Loputon lompsa (2012)

T U H O P O LT T O
Kimmo Hakola: La Fenice (2012)

Y M PÄ R I S T Ö O N G E L M AT
Timo-Juhani Kyllönen: Norppaooppera (2013)
Charlotta Kivistö: Karoliina Kihokin 
kommervenkit. Seikkailu kurkisuolla (2014)

A
laotsikoista sekä ooppe-
ran muotoon ja rakentee-
seen viittaavista termeistä 
voi nähdä oopperanken-

tän moninaisuuden. Perinteisten 
muotoa ja rakennetta kuvaavia 
määritelmien, kuten esimerkiksi 
3-näytöksinen ooppera, pie-
noisooppera, monologiooppera, 
kamariooppera, miniooppera 
tai lyhytooppera, on lisäksi kan-
sanoopperoita, sotaoopperoita, 
jouluoopperoita, ambient- 
oopperoita, matalan budjetin 
oopperoita, kirkko-oopperoita, 
animaatio-oopperoita, nukkete-
atterioopperoita, 3D-oopperoita, 
koululaisoopperoita, improvi-
saatio-oopperoita, multimedia-
oopperoita, rock-oopperoita 
ja perheoopperoita. – Kaksi 
Risto Vähäsarjan oopperaa, 
Runon lintu ja liekki (2000) sekä 
Aleksanterin myrsky (2002), 
joka kantaesitetiin esitystilaksi 
muunnetussa navetassa Vaalas-
sa, ovat alaotsikoidensa mukaan 
kyläoopperoita.

(1788–1790). Oopperan tekemiseen 
osallistui yli 120 paikallista musiikin- ja 
teatterinharrastajaa, ja se keräsi vuonna 
2015 noin 5500 katsojaa. Kustaan sota, 
kuten muutkin paikallisoopperahank-
keet, on syntynyt pääosin paikkakun-
talaisten talkootyönä. Vastaavanlainen, 
mittakaavaltaan suurempi hanke oli 
Kaj Chydeniuksen ja Bengt Pohjasen 
oopperatrilogia (2004–2009), jonka osia 
esitettiin useilla paikkakunnilla Pohjois-
Suomessa ja Ruotsin Pajalassa. 

Paikallisuus on siis merkittävä tekijä 
pohdittaessa suomalaista oopperaa ja 
sen suosiota 2000-luvulla. Antropologi 
saattaisi tutkia paikallisoopperaa rituaali-
na, joka kokoaa ihmiset yhteen, yhteisen 
asian äärelle. Oopperat saattaisivatkin 
olla hänelle päivitetty versio leirinuotiolla 
kerrotuista, perimätietona omaksutuista 
tarinoista. Molemmissa kuvataan sotia 
ja urotekoja tai heimoa kohdanneita 
onnettomuuksia. Paikallisoopperoiden 
tekijöillä on vahva yhteisöllisyyden 
tunne, ja oopperan avulla rakennetaan ja 
vahvistetaan tekijöiden omaa, paikallista 
identiteettiä.

SUOMALAINEN ZEITOPER PUREUTUU 
AIKAMME ONGELMIIN

Vaikka suomalais-kansallisuuteen viit-
taava tematiikka on kunniassa edelleen, 
merkittävä osa 2010-luvun oopperoista 
käsittelee oman aikamme ongelmia tai 
arkisia, triviaaleiltakin tuntuvia aiheita 
urbaaneissa ympäristöissä. Tämä hou-
kuttaa oopperahistoriallisen  analogian 
tekemiseen. Historiallinen vertailukohta 
tälle oman aikamme oopperassa uniikille 
ilmiölle voisi olla Weimarin tasavallassa 
1920–30-luvuilla kukoistanut Zeitoper 
(”aikalaisooppera”). Se oli tietoista vasta-
kulttuuria establishmentille kuten Richard 
Straussin ja Wagnerin teoksille. Zeitoperit 
oli sijoitettu kaupunkimiljööseen ja niissä 
käsiteltiin ajankohtaisia sosiaalisia kysy-
myksiä jazz- ja kabareevaikuttein. Zeitoper 
pyrki laajentamaan oopperan yleisöpoh-
jaa ja madaltamaan kynnystä korkean ja 
matalan välillä. Samankaltaisia element-
tejä on löydettävissä myös 2000-luvun 
suomalaisessa oopperassa.

Pisimmälle ajankohtaisuuden ja 

nopean reagoinnin ajatus on viety 
Jukka Nykäsen teoksessa Kenraali: 
Uutisooppera I:ssa (2012). Ooppera luo-
tiin muutamien kesä-heinäkuun viikkojen 
aikana alkukesän uutisaiheista ja kantaesi-
tettiin elokuussa.

Muita oopperoiden aiheita 2000-luvul-
la ovat olleet esimerkiksi erilaiset ympä-
ristöongelmat, talous, homoseksuaali-
suus, ihmiskauppa, prostituutio, lapsen 
seksuaalinen hyväksikäyttö, avioero, 
itsemurha, juurettomuus, syrjäytyminen, 
alkoholin salakuljetus, raiskaus ja jalkapal-
lohuliganismi. Suurin osa näistä teoksista 
on luonteeltaan vakavia, mutta joukossa 
on koomisiakin oopperoita, kuten Matti 
Laihon Putkiremonttiooppera (2011) 
tai Tuomas Törmin Kuntaliitosooppera 
(2011). 

Teoksia on myös sijoitettu vaihteleviin 
ympäristöihin. Tapahtumapaikkoina on 
nähty esimerkiksi musiikki-instituution 
luokkahuone, sairaala, kerrostalohuoneis-
ton olohuone, jalkapallostadion, vankila, 
slummi tai lentoaseman odotustila.

OOPPERAA OUDOISSA PAIKOISSA JA VERKOSSA

2000-luvun oopperoita on viety perin-
teisiltä esityspaikoilta ostoskeskukseen, 
vesivoimalaitoksen raunioille, kirkkoihin, 
stadionille, merenrantaan rakennetulle 
näyttämölle, navettaan tai kartanoiden 
pihoille. Oopperaa on pyritty jalkaut-
tamaan ihmisille tuttuihin, mutta ei 
välttämättä musiikkiteatterille tyypillisiin 
paikkoihin. Riemukkain esimerkki lienee 
Kaj Chydeniuksen Veneooppera Fenderit 
(2015), jota esitetään ulkosalla, vierasve-
nesatamien purjeveneissä.

2000-luvun oopperan konseptina voi 
olla perinteinen oopperaformaatti tai so-
velletut uudet teknologiat. Teokset eivät 
ole vain vaihtaneet näytäntötiloja, vaan ne 
ovat saattaneet siirtyä kokonaan digitaali-
sesti koettaviksi esimerkiksi internetiin tai 
mobiililaitteisiin. Visa Oscar on tuonut 
oopperaan elektronisen tanssimusiikin 
sekä barokkilainat ja Miika Hyytiäinen 
on hyödyntänyt teoksissaan nettiä, mobii-
lilaitteita ja 3D-tekniikkaa. 

Oopperan ilmaisukeinot ovat myös 
teatterillistuneet. Max Savikankaan 
Sulkapallo-ooppera (2005) lienee suoma-
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J Ä Ä K Ä R I L I I K E 
Atso Almila: Isontaloon Antti

A S E K ÄT K E N TÄ 
Seppo Pohjola: Harrbådan neito

S O TA S Y Y L L I S Y Y S 
Ilkka Kuusisto: Vapauden vanki.  
Ryti, Risto nro 236/46

P O R K K A L A N  L U OV U T U S 
Annukka Ahola: Porkkala-ooppera
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KAIKILLE
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”V
aro, ettei sinusta tule se kiintiö- 
nainen”, kommentoi naispuolinen 
säveltäjäkollegani iloista uutista saa-
tuani freelance-musiikkitoimittajan 
töitä YLE Radio 1:stä vuonna 2007. 

Kommentista on kulunut kymmenen vuotta, mutta 
silti se mietityttää aika ajoin vieläkin. Unohdin kysyä 
kollegaltani tärkeän jatkokysymyksen, miten varotaan 
tulemasta kiintiönaiseksi. Toinen hyvin merkittävä ja 
pohdituttava asia on, onko pelkästään huono juttu, jos 
huomaa olevansa ”kiintiönainen”?

Millainen henkilö tämä kiintiönainen säveltäjien 
ammattikunnassa sitten on? Kenttää seuratessa 
ilkeämpi voisi yhdistää termin henkilöön, joka on 
nostettu esille pääosin siksi, että voitaisiin todistella 
tasa-arvon olemassaoloa tässä voittopuolisesti miesten 
dominoimassa säveltäjien yhteisössä. Ei siis yksin-
omaan taiteellisten ansioittensa takia. Ajatus kytee 
myös vähemmistön edustajan takaraivossa. Usein 
valituksi tultuaan tämä yksilö 
saattaa pohtia: ”Enhän nyt vaan 
päässyt mukaan siksi, että yksi 
nainen täytyy löytyä joukosta?” 
Omasta kokemuksestani tiedän, 
että useinkaan hän ei pohdi oman 
taiteensa ylivertaisuutta tai sitä, 
millainen suuri säveltäjänero hän 
sattuu olemaan.

Miksi tällainen tilanne on 
syntynyt? Miksi säveltävä nainen harvoin ajattelee 
olevansa erikoislahjakkuus omalla alallaan? Paljon tut-
kittuja syitä löytyy historiasta. Maalaisjärjellä ajatellen 

syitä löytyy myös tästä hetkestä ja säveltävän naisen 
asemasta nykypäivän musiikkikentässä.

Voiko säveltävä nainen koskaan olla säveltäjänero 
siinä mielessä, miten termi yhdistyy esimerkiksi 
Sibeliukseen – suurten kokoonpanojen hallitsijana ja 
mestarillisena sinfonikkona? Suomen Säveltäjien luot-
saamassa Sibeliuksen seuraajat -projektissa orkesterit 
ovat tilanneet jäsenistöltä uusia teoksia kaudelle 2017, 
mutta vain yksi valitusta 15 säveltäjästä oli nainen. Eli 
tämän projektin vastaus kysymykseen on murskaava ei.

Entä mitä kuuluu maailmalta? Ainakin 
Yhdysvalloissa luvut ovat erittäin huo-
lestuttavia. New Yorker kertoo ilouuti-
sen tämän vuoden Pulitzer-palkitusta 
Du Yunista, mutta kertaa samalla, 
miten heikko säveltävien naisten asema 
sinfoniaorkestereitten repertuaareissa 
todellisuudessa on. Vain 1,7 % vuosien 
2015–2016 ohjelmistoissa olleista teok-
sista oli naisten säveltämiä. Yksi vuoden 
2016 ilahduttavia valopilkkuja oli Kaija 

Saariahon upea Metropolitan-debyytti.
Vesa Sirén haluaa kuitenkin laittaa  

asiat oikeaan järjestykseen. HS:n vuoden 2016 
mieleenpainuvin musiikkielämys koettiin Tampere 
Biennalessa Antti Auvisen uuden orkesteriteoksen 
kantaesityksessä. Samalla Sirén tuntuu viestittävän, 
että maskuliinisuus ja voima kuuluvat leimallisesti 
hyvän orkesterisävellyksen kulmakiviin.

New Yorkin Metropolitan-ooppera esitti ensim-
mäistä kertaa yli vuosisataan naisen säveltämän  
oopperan – ja vielä suomalaisen! Eikö olisi aika  
myös Suomessa myöntää, että tämä säveltäjä on 
säveltäjänero ja Sibeliuksen veroinen suurten kokoon-
panojen mestarillinen hallitsija? Ihan vaan vaikka 
rehellisyyden nimissä?

Nuori säveltävä nainen kaipaa ympäriltään esi- 
kuvaa, suurta säveltävää naista tiennäyttäjänä ja todis-
teena siitä, että säveltävä ja vieläpä perheellinen nai-
nen on täysin luonnollinen ja mahdollinen yhdistelmä.

Berkeley, Yhdysvallat, 26.4.2017
MAIJA HYNNINEN
Kirjoittaja on säveltäjä sekä kahden lapsen äiti, joka tekee 
sävellystyön ohella jatkotutkintoa University of California 
Berkeleyssä.

KIINTIÖNAINEN VAI 
ERIKOISLAHJAKKUUS?
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laisen oopperan kentässä toistaiseksi 
kokonaiskonseptiltaan kokeellisin teos. 
Vahvalla performanssiluonteellaan ja 
tapahtumiensa aleatorisuudella Teemu 
Mäen käsikirjoittama, visualisoima 
ja ohjaama teos viittaa post-dramaat-
tiseen teatteriin. Mäki on ohjannut 
myös Riikka Talvitien keväällä 2017 
kantaesityksensä saaneen Tuomarin 
vaimo -oopperan, jonka visualisoinnissa 
elokuvalla oli merkittävä roolinsa. 

OOPPERA KUULUU KAIKILLE,  
MYÖS LAPSILLE

Hyvinvointivaltioajattelu ja kansallis-
henkiset ihanteet ovat synnyttäneet 
Suomessa myös elinvoimaisen lasten- 
oopperan lajityypin. Kun kulttuuri on 
nähty kaikille kuuluvana perusoikeu-
tena, myös lapset ovat oopperatai-
teen kohderyhmänä. Ilkka Kuusiston 
Muumiooppera, ensimmäinen suomalai-
nen lastenooppera, sai kantaesityksensä 
vuonna 1974, ja seuraavalla vuosikym-
menellä lastenoopperoiden määrä alkoi 
tasaisesti kasvaa.

Vuosituhannen vaihteessa alkoi uusi 
vaihe, sillä klassisen musiikin toimijat 
havahtuivat siihen, että uutta yleisöä 
on hankittava, jotta taidemuodolla olisi 
tulevaisuutta. Lastenoopperaan onkin 
panostettu huomattavasti vuosien 
2000–2016 välisenä aikana. Kaikista 
sävelletyistä oopperoista hieman yli 
20 prosenttia on kirjoitettu lapsille. 
Kyseessä eivät ole klassikoista tehdyt 
helponnetut versiot tai rock–pop-ver-
siot, vaan alusta loppuun lapsiyleisölle 
varta vasten kirjoitetut oikeat oopperat.

OSA OOPPEROISTA KIRJOITETAAN 
KERTAKÄYTTÖÖN

Säveltäjät puhuvat usein niin sanotuista 
yhden tuotannon oopperoista, millä 
viitataan siihen, että teosta esitetään 
vain kerran, yhden kauden ajan. 
Tuotantojen kalleus on yksi syy rajoit-
taa esitykset yhteen kauteen. Toisaalta 
myös suuri osa juhla- ja muisto-oop-
peroista on käyttömusiikkia, joka on 
tehtykin vain yhtä tuotantoa silmällä 
pitäen. Silti on esimerkkejä vuodesta 

toiseen täysille katsomoille esitettävistä 
kotimaisista oopperoista. Klassikko on 
tietysti Joonas Kokkosen Viimeiset kiu-
saukset, jota on esitetty satoja kertoja 
kymmeninä uusina tuotantoina.

Ilmajoen Musiikkijuhlat on vakiin-
nuttanut yleisömagneetin asemansa, 
mutta myös muualla Suomessa esi-
tetään oopperoita suurille yleisöille. 
Ensimmäinen suurten massojen 
oopperahanke oli Ilpo Saastamoisen 
Velho-trilogia (1993–2001), jota 
esitettiin lähes vuosikymmenen ajan 
Äkäslompolossa, missä se keräsi tuhan-

laajassa tutkimuksessaan, että ooppera 
on suomalaisten musiikillinen inhokki 
numero yksi. Se ei selvästikään ole 
koko totuus. Toki on olemassa runsas 
joukko suomalaisia, jotka eivät välitä 
klassisesta musiikista oopperasta puhu-
mattakaan. Silti suomalaisella ooppe-
ralla eri ilmenemismuotoineen on omat 
yleisönsä, eikä ooppera ole koskaan 
voinut Suomessa niin hyvin kuin nyt. 
Tämä pätee sekä vanhaan, klassis- 
romanttiseen ohjelmistoon että  
uuteen tuotantoon. 

Länsimaissa on käynnissä parhail-
laan isojen poliittisten muutosten 
myötä kriittinen ja toistaiseksi vielä 
lopputuloksiltaan tuntematon kulttuu-
ri-instituutioiden ja samalla oopperan 
alasajo. Tämä ei ole vielä aktualisoitu-
nut Suomessa merkittäviksi poliittisiksi 
toimiksi, ja oopperataiteen status ja 
osin rahoitus näyttävät vahvoilta.

Eräs kieleen liittyvä seikka tukee 
ajatusta Suomesta nykyoopperan lu-
vattuna maana. Kun englannin kielessä 
halutaan ilmaista, että uusi ooppera 
esitetään ensimmäistä kertaa, käy-
tetään verbiä premiere. Se voi viitata 
joko vanhan teoksen uuteen tulkintaan 
tai uuteen, ennen esittämättömään 
teokseen. Suomen kieleen on sen sijaan 
vakiintunut verbi kantaesittää, joka 
kertoo, että kyseessä on uuden teoksen 
ensimmäinen esitys, kantaesitys.

Ja kantaesityksiähän uusi vuosituhat 
on tarjonnut riittämiin.

LIISAMAIJA HAUTSALO
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja  
musiikkitieteen dosentti, joka työskentelee 
akatemiatutkijana Sibelius-Akatemiassa 
1.9.2017 alkaen. 

Artikkeli perustuu kirjoittajan tekeillä 
olevaan tutkimukseen suomalaisesta 
oopperasta.

Lisää aiheesta: Hautsalo, Liisamaija 2015.  
Strategic Nationalism toward the Imagined 
Community: The Rise and Success Story 
of Finnish Opera. In Derek B. Scott & 
Anastasia Belinda Johnson (eds.):  
The Business of Opera. York, UK:  
Ashgate Publishing. 175–194.

O
sien katsojamäärät. Viimeiset esitykset 
vuonna 2001 keräsivät Yleisradion 
tietojen mukaan yli 12 000 katsojaa. 
Kaj Chydeniuksen ja Bengt Pohjasen 
jo aiemmin mainittua oopperatrilo-
giaa (2004–2009) esitettiin Pohjois-
Suomessa ja Ruotsissa niin ikään 
tuhansien katsojien yleisöille.

SUOMESSA OOPPERAA VIHATAAN 
JA RAKASTETAAN

Sosiologi Semi Purhonen (2014) esitti 
suomalaisten makua käsittelevässä 

VAIN 1,7% VUOSIEN 
2015–2016 

OHJELMISTOISSA 
OLLEISTA TEOKSISTA 

OLI NAISTEN 
SÄVELTÄMIÄ

K
U

VA
T

: S
U

LK
A

PA
LL

O
-O

O
P

P
ER

A
 / 

P
ET

R
I V

IR
TA

N
EN



KOMPOSITIO 1/2017  •  2726  •  KOMPOSITIO 1/2017

12.9. 
UMO Jazz Orchestra
VELI KUJALA 
Thum Bop

”Kappale sisältää Linnunradan käsikirja 
liftareille -esikuvan mukaisesti kaikenlaista 
mitä kuvitella saattaa ja myös paljon sellais-
ta, jota ei kannata edes ajatella.”

Veli Kujalan (s. 1976) Thum Bop on kon-
sertoiva teos harmonikalle ja big bandille. 
Kantaesityksen solistina soittaa Kujala itse. 
Vaikka Suomen itsenäisyys ja demokraattinen 
yhteiskuntamme on Kujalalle luonnollisesti  
tärkeää, ounastelee hän itse musiikkinsa 
laajan vaikutekirjon heijastavan pikemminkin 
globaalia yhteiskuntaa kuin kansallisuutta. 
UMOlle kirjoitettu teos ottaa inspiraationsa 
Douglas Adamsin scifi-parodiaklassikosta 
Linnunradan käsikirja liftarille. 

Teoksen sävellystyö on tätä juttua kirjoitet-
taessa vielä kesken. Silti Kujala povailee, että 
sävellykseen sisältyy lyhytkestoinen madon-
reikä, jonka läpi kaikki Sibeliuksen sinfoniat 
putoavat. ”Mikäli näin tapahtuu, en löydä sille 
mitään rationaalista selitystä, mutta lukuisia 
irrationaalisia kylläkin.”

SIBELIUKSEN SEURAAJAT 
HUIPENTUU 

14 KANTAESITYKSEEN

JARKKO HARTIKAINEN VIERAILI 

SÄVELTÄJÄKOLLEGOIDENSA TYÖPÖYTIEN ÄÄRELLÄ. 

MILLAISIA  TEOKSIA ON SYNTYNYT TAI SYNTYMÄSSÄ 

SIBELIUKSEN SEURAAJAT -HANKKEEN TILAUSTÖINÄ? 

Kimmo Kuokkalan (s. 1973) omien 
sanojen mukaan Fragilis on ”hauras 
mosaiikki, joka operoi askeettisella 
materiaalilla, vähäisillä sävymuutoksilla 
ja hiljaisuudella”. Säveliään ja sanojaan 
säästeliäästi käyttävä säveltäjä puhuu 
teoksestaan draamallisuuden, kerron-
nallisuuden tai yleisen musiikkikielen 
sijaan kristallisoituneilla tilallisuuden, 
konkreettisuuden ja materiaalisuuden 
käsitteillä.

28.9. 
Pori Sinfonietta
JUKKA-PEKKA LEHTO
Mee Pori

Jukka-Pekka Lehdon (s. 1958) orkes-
terisarja Mee Pori kantaesitetään Porin 
päivän konsertissa. Säveltäjä on ajatel-
lut, että teoksen kolmea osaa (etenkin 
menevää viimeistä) voidaan soittaa eril-
lisinä numeroina koulukonserteissa tai 
orkesterin maakuntakonserteissa. Teos 
noudattaa selkeää rytmis-muodollista 
hahmotettavuutta ja vain ”kohtuullista 
uuden ujuttamista”. Silti mukana on jat-
kuvasti vaihtuvia 1/16-pohjaisia iskualo-
ja, neljäsosasävelaskelia ja päällekkäisiä 
pulsseja.

Itsenäisyyden juhlavuosi on Lehdolle 
merkittävä asia. Mee Porin osien nimis-
sä on tunnelmia ja viitteitä Suomen sa-
tavuotiseen historiaan (Päivä kesäisessä 
kaupungissa, Äiti 1918 ja Aerobinen 
fanfaari).

22.9.
Tapiola Sinfonietta
KIMMO HAKOLA
Double Concerto op. 96

Kimmo Hakolan (s. 1958) kaksoiskon-
serton innoituksena ovat toimineet fan-
tastiset solistit ja erinomainen orkesteri. 
Ajatus teoksen säveltämisestä Minna 
Pensolalle ja Antti Tikkaselle syntyi jo 
ennen konkreettista tilausta.

Miten Suomi-juhla tai hankeotsikon 
Sibelius ovat vaikuttaneet valmistuvan 
teoksen työstämisessä? Ainakin Sibe-
liukseen Hakolalla on selkeä, natio-
nalistisia tulkintoja karttava kantansa: 
”Sibelius on säveltäjä muiden joukossa, 
ja hänen teoksistaan löytyy ilostutta-
vaa ja myös vähemmän kiinnostavaa 
musiikkia – näin asia on useimpien 
säveltäjän kohdalla.” Entä puntaroiko 
Double Concerto jollain tavoin nykyai-
kaa? ”Musiikkini ei puntaroi mitään. Se 
on pikemminkin energiaa.”

21.9. 
Oulu Sinfonia
JUHA PISTO 
Sinfonia nro 1 ”Oulu Sinfonia”

”Sinfonian lopussa tullaan tilaan ja 
tilanteeseen, jossa kaikki voisi alkaa, 
jatkua tai päättyä.”

Juha Piston (s. 1966) neliosainen  
1. sinfonia rinnastuu selkeästi sinfonia- 
perinteeseen. I osa muodostuu 
jousiston melodisuudeltaan laajo-
jen kaarrosten sekä puupuhaltimien 
repetitiomaisten ainesten kehittelystä. 
II osa on rapsodinen ja levoton, ja sen 
puolivälissä marimba ja harppu ottavat 
solistisen roolin johdattelemaan kohti 
III osaa, juoksutuksilla ja pyrähdyksillä 
leikittelevää Scherzoa. Finaali alkaa 
maahan taotuilla sointupilareilla ennen 
hengästyttävän psykedeelistä kujan-
juoksua. Teoksen loppu johdattelee 
kuulijan takaisin alun materiaalin.

Kuluva vuosi merkitsee Pistolle ainakin 
kahta isoa juhlinnan aihetta: itsenäisen 
Suomen 100-vuotista ja Oulu Sinfonian 
80-vuotista taivalta. Säveltäjä pohtiikin 
aikakäsitystä ja sen suhteellisuutta ih-
misissä, kulttuurissa ja luonnossa. Pisto 
näkee aineettomia arvoja korostavan 
taiteen, luovan ja innovatiivisen tieteen 
ja siitä seuraavan teknologisen sovelta-
misen – tässä järjestyksessä – suoma-
laisen elämän kolmijalkana.

16.9. 
Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri
JUHANI NUORVALA 
Variationes ex ’Bene quondam’

”Otan vanhan hartaan katolisen teinilau-
lun ja käsittelen sitä nykymusiikin keinoin. 
Leijailen sen kanssa New Agen Kaliforniaan 
ja yhdistän sen omien teinivuosieni teinimu-
siikkiin. Tämä heijastaa, kenties juhliikin, 
’aaltoilevan stasiksen’ aikauttamme, jonka 
Leonard B. Meyer tarkkanäköisesti ennusti 
jo hippivuonna 1967.”

Juhani Nuorvalan (s. 1961) Variationes 
ex ’Bene quondam’ syntyi yhteistyössä 
Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa. 
Hän sai orkesterin käyttöönsä kokonaiseksi 
harjoituspäiväksi ja kokeili muusikoiden 
kanssa mikrotonaalista materiaaliaan. 
Nuorvalan mukaan teos ei ole ”ekstreemi 
kokeellinen työ”; vaan henkistä sukua peli-
mannisävelmää muuntelevan Aulis Sallisen 
3. jousikvarteton kanssa. Nuorvala kertoo 
variaatiopaletin olevan muuhun tuotan-
toonsa verraten poikkeuksellisen laaja. Teos 
perustuu Piæ cantiones -sävelmään no. 47 – 
suomalaiseen musiikkiin ajalta kauan ennen 
Suomea itsenäisenä valtion.

KAIKKI TEOKSET ON 
SÄVELLET TY VUONNA 2017

•
TARKEMMAT 

KANTAESITYSTIEDOT: 
KANTAESITYKSIÄ (S. 38–48) 

•

SIBELIUKSEN SEURAAJAT 
-HANKE ON ESITELTY 

KOMPOSITIOSSA 2/2016
•

MIKKO NISULAN  VELLAMON 
NEIDOT  (KE. 31.3.) ON ESITELTY 

KOMPOSITIOSSA 2/2016

4.10.
Jyväskylä Sinfonia
KIMMO KUOKKALA
Fragilis

”Fragilis on paikallaan hiipivä, huokoi-
suutta henkivä tila, jonka ilmapiiri on 
ehdottoman karu ja kylmä – jäinen, her-
kästi särkyvä lasikoraali, metallimuraalin 
ruosteinen raunio.”

KUVAT: HEIKKI TUULI, SAARA VUORJOKI / MUSIC FINLAND, VILLE VIMPARI, MARKUS ELGLAND, JUHA JÄRVINEN, JAAKKO PAARVALA,  

MAARIT KYTÖHARJU / MUSIC FINLAND JA JAANA KOTAMÄKI.
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6.12.
Sinfonia Lahti
TAPIO TUOMELA
Crossroads

Tapio Tuomela (s. 1958) laittoi osaltaan 
Sibeliuksen seuraajat -hankkeen alulle 
eräässä Suomen Säveltäjien ja Suomen 
Sinfoniaorkesterit ry:n seminaariavauk- 
sessaan. Hän päätyi myös yhdeksi 
hankkeen säveltäjistä, kun Sinfonia 
Lahti tilasi häneltä teoksen.

Crossroads-sävellyksessä risteävät 
tammikuussa 2017 kantaesitetyn Neljän- 
tienristeys-oopperan orkesteri-inter-
ludit uuden materiaalin kanssa. Osana 
Suomi 100 -juhlallisuuksia kantaesitetty 
ooppera perustuu Tommi Kinnusen 
samannimiseen esikoisromaaniin. Itse-
näisyyden juhlavuoden Tuomela näkee 
rinnasteisena säveltäjän itsenäisyydelle: 
se on jatkuva kehitysprojekti, oman 
ilmaisun ja materiaalin kehittämistä 
tietoisena ympäröivästä kontekstista ja 
historiasta. 
-> Kantaesityksiä s. 38

1.12.
Suomalainen barokkiorkesteri
JUKKA TIENSUU
[uusi teos barokkiorkesterille]

Jukka Tiensuu (s. 1948), Suomen 
menestyvimpiä ja soitetuimpia sävel-
täjiä, ei tätä juttua kirjoitettaessa ollut 
vielä ehtinyt edes miettiä joulukuus-
sa kantaesitettävää uutta teostaan 
Suomalaiselle barokkiorkesterille. 
Haipakkaa säveltäjällä totisesti riittää, 
sillä ennen barokkiorkesteriteok-
sen sävellystyön alkua Tiensuun on 
määrä saada vielä valmiiksi kaksi uutta 
orkesteriteostilausta.

Barokkimusiikki ja sen soittimet ovat 
tuttuja Tiensuulle sekä cembalistina että 
säveltäjänä. Tiensuun tuotannon barok-
kisiipeä edustavat mm. Musica ambigua 
(1998) ja Suomalaiselle barokkiorkesteril-
le vuonna 2012 sävelletty Mora.

30.11. 
Meri-Lapin jousikvartetti
KAI NIEMINEN
Gestures on Winter

Kai Niemisen (s. 1953) jousikvartetto Ges-
tures on Winter (Eleitä talvesta) on kolmas 
osa sarjassa talvesta inspiroi- 
tuneita jousikvartettoja säveltäjän tuotan-
nossa. Hänen tuotantonsa lähtökohdat 
nousevat vastinpareista luonto–ihmisyys 
ja ääni–hiljaisuus. Hän ei täytä partituure-
jaan äärimmilleen vaan antaa soittimille 
tilaa hengittää, usein herkän hauraissa, 
ilmavissa tekstuureissa, joissa soittimien 
luonteenpiirteet ja äänenvärit tulevat esiin.

Ohjelmamusiikkia itseään fantasioiden 
sävelmaalariksi luonnehtiva Nieminen ei 
kuitenkaan kirjoita. Muun muassa teosten 
nimet on tarkoitettu sytyttämään kuuli-
joiden mielikuvitus ja avaamaan heidän 
mielensä musiikin kokemiselle.

23.11.
Joensuun kaupunginorkesteri
KIRMO LINTINEN
Konsertto orkesterille

Kirmo Lintisen (s. 1967) Konsertto 
orkesterille tarjoaa kaikille soittimille 
ja soitinryhmille mielekästä ja pai-
koin puuhakastakin soitettavaa. Hän 
luonnehtii itseään eklektikoksi, sillä 
hänet ympäröi esteettisesti, historialli-
sesti ja maantieteellisesti monenlainen 
musiikki. 

Lintistä kiinnostaa sävellyksen sisäinen, 
musiikillinen logiikka, jossa soiva mate- 
riaali käyttää ja täyttää annetun ajan 
lupaamalla, yllättämällä ja lunastamalla. 
Tällainen ”juonenkuljetus” on nonver-
baalista ja kulttuurisidonnaista, löy-
dämme merkityksiä myös satoja vuosia 
vanhasta musiikista, jonka syntyajan 
yhteiskunnallisiin oloihin emme osaa 
eläytyä. Sibeliuksen nousu kansallisesta 
taiteilijasta kansainväliseksi mestariksi 
onkin Lintisen mukaan rinnasteinen 
siirtymiselle yhteiskunnallisista aiheista 
absoluuttisen musiikin pariin.

21.11. 
Hyvinkään Orkesteri
VILLE RAASAKKA
Hammer, hammer, on the wall, who’s the 
fairest of them all?

Paikkasidonnaiseen musiikkiin suun-
tautunut Ville Raasakka (s. 1977) tarttuu 
orkesteriteoksessaan rakentamisen tee-
maan. Orkesterille, kolmelle solistille sekä 
ääniraidalle sävelletyn teoksen kaiuttimista 
kuuluva osuus sisältää nauhoituksia raken-
nustyömailta. Ääniraidan kanssa synkro- 
nissa musisoi orkesterin lisäksi kolme 
rakennusmateriaaleja ja työkaluja soittavaa 
muusikkoa. ”Vasaroiden paukkeessa on 
välillä tulkinnanvaraista, ollaanko jotakin 
rakentamassa vai hajottamassa.”

Raasakka toivoo teoksensa synnyttävän 
Hyvinkään kaupungin asukkaissa aktivoivia 
havaintoja ja kysymyksiä siitä, millainen 
heidän kaupunkinsa on nyt ja millainen se 
voisi olla tulevaisuudessa. Teos juhlistaa 
myös Hyvinkääsalin rakentamisen 30-vuo-
tisjuhlavuotta ja pyrkii valottamaan elävän 
kaupungin ja kulttuurielämän yhteyttä.

6.11.
Kamariorkesteri Avanti!
SAMPO HAAPAMÄKI
Konsertto neljäsosasävelaskelpianolle

”Nykyään yhä useammat ovat kiinnostu-
neet säveltämään, soittamaan ja kuule-
maan mikrointervallimusiikkia. Onkin 
syntynyt tarve pyrkiä tarkempaan reso-
luutioon. Tätä henkistä muutosta kutsun 
vaikkapa sävelelliseksi resoluutioloikaksi.”

Sampo Haapamäki (s. 1979) tunnetaan 
pureutumisestaan mikrosävelaskeliin ja 
sen myötä uusien soittimien suunnitte-
luun. Uusi konsertto valmistuu neljäsosa-
sävelaskelpianolle, jonka hän on kehitel-

3.11.
Turun filharmoninen orkesteri
PAULIINA ISOMÄKI
Vuorisaarna

”Onko yhteiskunnassamme jotain jäl-
jellä Vuorisaarnan sanomasta vai onko 
talouspuhe korvannut sen?”

Pauliina Isomäen (s. 1964) oratorion 
tekstit ovat Raamatusta, Joni Pyysalon 
runokokoelmasta Ostetaan myydään 
(2013) ja vuoden 1701 virsikirjasta, josta 
on käytetty myös koraalisävelmiä.

Teoksen pohjana on Vuorisaarna, jonka 
rakkauden ja armon sanoma on kristin-
uskon ydintä. Pyysalon tekstit kuvaavat 
2000-luvun ihmisen maailmaa, jossa 
ihminen huutaa, ei syvyydestä, vaan 
tavaran keskeltä. 1700-luvun virsikir-
jan sävelmät ja sen vanhaa, kaunista 
suomen ja ruotsin kieltä sisältävät 
tekstit puolestaan keskustelevat sekä 
Raamatun että nykyajan kanssa tuoden 
perspektiiviä kokonaisuuteen. ”Ihminen 
on kovin samanlainen kuin 2000 vuotta 
sitten.”

lyt yhteistyössä pianisti Elisa Järven 
kanssa. Otso Haapamäen rakentamassa 
soittimessa koskettimiston ambitus on 
sama kuin tavallisessa pianossa ja se on 
suunniteltu tarkasti ihmiskäden fysiolo-
gia huomioon ottaen. Mustia, valkoisia ja 
harmaita koskettimia on yhteensä peräti 
227 kappaletta. Valkoiset koskettimet on 
soittoergonomisista syistä tuplattu ns. 
etu- tai takavalkoisiksi koskettimiksi. – 
Konserttoa voi pitää kekseliään ja uuteen 
kurkottavan suomalaisen musiikillisen  
käsityötaidon yhtenä uusimmista 
virstanpylväistä.
-> Kantaesittäjä: Elisa Järvi s. 47

12.10.
Seinäjoen kaupunginorkesteri
PASI LYYTIKÄINEN
Siinto

Pasi Lyytikäinen (s. 1975) kertoo sarja-
muotoisen teoksensa Siinto sävellys-
työn syntyneen iloisissa tunnelmissa. 
Eniten Suomen 100-vuotisjuhlavuo-
teen viittaavat teoksen suomen- 
kielinen nimi ja kuulas sointimaailma. 
Samoin teoksessa on pieni sibeliaani-
nen inspiraatiojuonne: Lyytikäistäkin 
on innoittanut luonto ja erityisesti valo 
maisemassa.

Lyytikäinen on kiitollinen mahdollisuu-
desta tehdä työtä säveltäjänä koti-
maassaan. Hänen mielestään Suomi 
on globaalisti katsottuna hyvässä 
asemassa esimerkiksi sananvapauden, 
tasa-arvon, elintason ja sivistystason 
suhteen – ongelmistaan huolimatta. 
Musiikissaan säveltäjän yleinen yhteis-
kunnallinen viesti on kutsu kuuntele-
maan, keskittymään ja toivottavasti 
myös ajattelemaan ja viihtymäänkin 
musiikin äärelle.

JARKKO HARTIKAINEN
Kirjoittaja on 1980-luvulla syntynyt sävel-
täjä, joka työstää instrumentaalimusiikkiin 
keskittyvää taiteellista tohtorintutkintoa 
Taideyliopistossa.
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Suomen Säveltäjät:  
Uusi jäsen O len aina tuntenut olevani säveltäjä. En oikein 

tiedä, mistä tuo tunne on peräisin; lapsuu-
denkodissani musiikilla ei ollut suurtakaan 
merkitystä eikä talosta löytynyt ainuttakaan 

soitinta. Perheessämme kannustettiin ennemminkin 
urheilun pariin, ja nopeajalkaisena voitin mm. aitajuok-
sun piirinmestaruuden. Tätini luona vieraillessani sain 
kuulla aina Noidan oppipoikaa, Vuorenpeikkojen tanssia 
ja muita klassikoita. Koin orkesterimusiikin jotenkin 
erityiseksi.

Suurin pommi oli kuitenkin vasta tulossa. Isäni sala-
kuljetti minut alaikäisenä ja -mittaisena elokuvateatteriin 
katsomaan ensimmäistä Tähtien Sotaa. Kun elokuvan 
alkutahdit vyöryivät ylleni, olin aivan myyty. En voinut 
käsittää, että pelkällä musiikilla voisi olla niin huumaan-
nuttava vaikutus.

Teini-iässä urheilu vaihtui pianonsoittoon ja tietoko-
neiden sävellysohjelmiin. Yhdessä grafiikasta ja koodaa-
misesta kiinnostuneiden kavereiden kanssa olimme 
aktiivisia niin kutsutussa demoskenessä. Ryhmämme 
Future Crew menestyi demokilpailuissa, ja menestyk-

sen myötä aloin saada 
ammattimaisia sävellysti-
lauksia pelitaloilta. Lähes 
kaikilla tuolloin Suomeen 
perustetuilla pelitaloilla oli 
vahva demoskenetausta, ja 
tästä syystä olin luonteva 
valinta musiikintekijäksi. 
Pelimusiikkien lisäksi 
sävelsin musiikkia myös 
mm. turkulaisten teatterien 
näytelmiin, lyhytelokuviin 
ja oikeastaan kaikkeen 
mikä liikkui.

Kotikoneiden yleistyes- 
sä tietokonepelien suosio kasvoi, niin myös pelitalojen 
budjetit. Orkesterimusiikkia alkoi esiintyä pelien ääni-
raidoilla, ja aloin tuntea tarvetta opistotason päättöto-
distusta laajempiin teoria- ja sävellysopintoihin. Olin 
kirjoittanut kaksi lyhyempää jousiorkesterikappaletta, 
jotka äänitettiin Prahassa. Tuolloin ymmärsin, että 
orkesterille kirjoittaminen vaatii hieman enemmän kuin 
mitä sillä hetkellä taskustani löytyi. Sattumalta kuulin 
juuri Tampereella alkavasta sävellyslinjasta, jonne hain ja 
ilokseni myös pääsin.

Tampereen opintojen kautta Lontoon 
äänitysstudioihin

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (nykyinen TAMK) 
tuntui heti kodilta. Musiikin kirjo avautui räjähdysmäi-
sesti, ja etenkin nykymusiikki elektronimusiikkimaisine 
tekstuureineen kolahti lujaa. Sävellyksenopettajani 

Oliver Kohlenberg ja muutamaa vuotta myöhemmin 
Hannu Pohjannoro johdattivat minua kohti Ligetiä, 
Dutilleux’tä, Kurtágia ja Lachenmannia. Muistelen läm-
pimästi myös jokaviikkoisia jälkiseminaareja ravintola 
Tuopissa, jonne me kaikki oppilaat sävellyksenopetta-
jien kanssa kokoonnuimme. Siellä sitten pääsi kärpäsenä 
katossa seuraamaan, kun Oliverin ja Hannun lisäksi 
Jouni Kaipainen ja Juhani Nuorvala puhuivat dataa.

Musiikissa väri on kiinnostanut minua ehkäpä 
eniten, ja kun konserttituottaja Thomas Böcker pyysi 
minua sovittamaan pelimusiikkia orkesterille, suos-
tuin välittömästi. Raamit on annettu – lisää vain väri! 
Projekti lähti liikkeelle viattomasti muutaman kappa-
leen kokoisena tilauksena. Töitä tuli lisää, niiden mitta 
kasvoi ja kenttä laajeni. Ennen kuin huomasinkaan, 
olin tehnyt kymmenisen vuotta päätoimisesti sovi-
tustöitä. Lopulta löysin itseni istumasta Abbey Road 
-studiolla, kun Lontoon sinfoniaorkesteri äänitti oman 
alkusoittoni lisäksi Final Fantasy -pelin teemoista kir-
joittamani kolmiosaisen sinfonian. Pääsin myös jututta-
maan alkuperäisen Tähtien Sota -elokuvan äänityksissä 
soittaneita muusikoita. Tämä toi kutkuttavan tunteen 
jonkin ympyrän sulkeutumisesta.

Tarkoituksenani on tulevaisuudessa keskittyä enem-
män omien sävellysten kirjoittamiseen. Parhaillaan 
työstänkin tilausteosta Tampere Filharmonialle. 
Teokseni Näkymätön lapsi kantaesitetään Tampere-
talossa 9.8.2017.

JONNE VALTONEN
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Jonne Valtosen tie säveltäjäksi 
muotoutui tietokoneharrastajien 
demokilpailujen, sävellysopintojen 
ja pitkän sovitustyöuran kautta. 
Nykyisin hän keskittyy enemmän 
oman tuotannon hiomiseen.

JONNE 
VALTONEN

M inua kiehtoo säveltämisessä erityi-
sesti säveltäjän tekijyys. Olkoonkin 
säveltäminen tekemisenä varsin 
abstraktia, mutta piirretyt nuotit 

omaavat soivan kuvan, jonka niin ikään aktii-
visesti tekevä muusikko muuntaa fyysiseksi. 
Nimenomaan tekijyys tuntuu musiikillisessa aktis-
sa kaikkein puhtaimmalta ihmisyyden ja elämän 
ylistykseltä. 

Olen toki tehnyt ja saanut aikaan yhtä ja toista 
jo ennen kuin säveltäjän ammatinvalinta tuli ajan-
kohtaiseksi. Armeijan jälkeen painoin venähtä-
neinä kesätöinä paitoja eräässä urheiluvaatteisiin 
keskittyneessä paitapainossa. Tuon kokemuksen 

ROOPE 
MÄENPÄÄ

”ISÄ SALAKULJETTI  MINUT ALAIKÄISENÄ JA 

-MITTAISENA KATS OMAAN TÄHTIEN S OTAA . 

KUN ELOKUVAN MUSIIKIN ALKUTAHDIT 

VYÖRYIVÄT YLLENI,  EN VOINUT KÄSITTÄÄ, 

ETTÄ PELKÄLLÄ MUSIIKILLA VOISI  OLLA 

NIIN HUUMAANNUTTAVA VAIKUTUS.”

”SÄVELTÄESSÄNI RAKENNAN HENKILÖKOHTAISEN 

SUHTEEN INSTRUMENTTIIN TAI KOKOONPANOON. 

SUHTAUDUN SENSITI IVISESTI  S OINTIIN JA S OINNIN 

ERILAISI IN ULOTTUVUUKSIIN JA ANALYS OIN NI ITÄ 

SUBJEKTIIVISELLA TUNNETAS OLLA.”

Tekijyyden ja säveltävän 
subjektin pohdinta 
on kiinnostanut 
Roope Mäenpäätä jo 
jonkin aikaa. Toisaalta 
tekijyyden aineksia 
löytyy muualtakin kuin 
nuottipaperin ääreltä – 
vaikka paitapainosta tai 
kiertueelta Lapista.

OPUS
3 TÄRKEINTÄ

TEOSTANI
Project S-11 -pelin soundtrack  

(Paragon 5, julkaistu 2001) 
Game Boy Colour -pelikonsolille. Kustantaja: Sunsoft

Mimesis for Viola and Performer’s Voice (2006)
soolo alttoviululle ja esiintyjän äänelle 

Isofestival (Malta) 2. sija ja kunniamaininta

Final Fantasy VII.  
Symphony in three movements (2013) 

Kantaesitys: Sinfonieorchester Wuppertal / Histo-
rische Stadthalle Wuppertal 2013

Äänite: Final Symphony. Lontoon Sinfoniaorkesteri. 
Kustantaja: X5 Music Group (2014)

INSPIRAATIO
”Oma  

modulaarisyntetisaattorini.”

”Scifi-kirjallisuus.”

”Tarjoushintainen  
Ben & Jerry’s -jäätelö.”Suomen Säveltäjät:  

Uusi jäsen 

KUVAT: PEERO LAKANEN
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jälkeen kaipaan myös sävellystyöhön 
valmista tulosta suhteessa käytettyyn 
aikaan. 

Paitapainossa Sipilän kiky-tunnit 
varmasti lisäävät tuotantoa, mutta ko-
vinkaan laadulliseksi ei tekemistä voine 
sanoa. Toisin kuin paitoja painaessa oli 
säveltäessä kovan työn takana oppia kes-
kittymään työn laadulliseen luonteeseen. 
Aika ajoin joudun keskeyttämään tietoi-
sesti omaa työskentelyä huomatessani, 
että se muistuttaa liikaa paitapainon tin-
nerin tuoksuista liukuhihnatyöskentelyä.

Säveltäjänä projekteissa ja 
muusikkona Lapin kiertueella

Lukioikäisenä aloitin sävellysopinnot 
Paavo Korpijaakon oppilaana Tam- 
pereen konservatoriossa. Ammatti-
opintoni TAMKissa sain käydä pääasias-
sa Jouni Kaipaisen oppilaana. Lisäksi 
minua opettivat Hannu Pohjannoro ja 
Jyrki Linjama. Tekniikan hiomisen ja 
oman sävellystyylin laadullisen kehittä-
misen lisäksi opinnot tarjosivat mielen-
kiintoisia projekteja. Opinnäytetyössäni 
työskentelin säveltäjänä Taideyliopiston 
teatterikorkeakoulun Uusi musiikki-
teatteri -projektissa yhdessä käsikirjoit-
taja-ohjaaja Anne Nimellin ja viiden 
näyttelijän kanssa. Projektissa ja varsin-

L aulava säveltäjä vai säveltävä 
laulaja? Tämä kysymys tulee 
aina silloin tällöin mielee-
ni, kun johonkin tarvitaan 

ammattinimikettäni. Olen päätynyt 
säveltäjä/laulaja-vaihtoehtoon, koska 
opinnoissani oli säveltäminen pääainee-
na ja laulaminen vahva sivuaine. 

Suoritin sävellyksen perusopin-
toni London College of Musicissa 
ja olin vuoden Erasmus-vaihdossa 
Liettuan Musiikkiakatemiassa Vilnassa. 
Jatko-opintoni suoritin Royal Welsh 
College of Music and Drama -koulussa 
Cardiffissa. Olen opiskellut sävellystä ja 
laulua myös mestarikursseilla, ja viime 
vuosina onkin osana kesäohjelmaani 
ollut Milanon La Scalan entisen ykkös-

RENE 
ERTOMAA

”POHTIESSANI 

SUHDETTANI 

SÄVELTÄMISEEN JA 

MUSIIKKI IN YLIPÄÄTÄÄN, 

TULEE PÄÄLLIMMÄISENÄ 

MIELEEN KOLME ASIAA: 

NÖYRYYS, RAKKAUS JA 

AHDISTUNEISUUS.”

kin sen kirjallisessa raportissa keskityin 
tutkimaan säveltäjyyden ja säveltämisen 
tekijyyden kantilta toimintamalleja, joi-
hin esimerkiksi uuden musiikkiteatterin 
projektit säveltäjän herkästi ajavat.

Jonkinlainen tekemiskeskeisyys on 
ajanut minua myös saamenkielisen mu-
siikin pariin. Aloitin lapin kiertämisen 
yhdessä taiteilija Niillas Holmbergin 
kanssa.  Sittemmin olen työskennel-
lyt saamemusiikin parissa useassa eri 
produktiossa, lukuisissa eri tyylilajeissa. 
Osa projekteista on ollut taiteellisesti 
kunnianhimoisia ja palkitsevia. Osa 
produktioista on taas lähinnä tarjonnut 
hauskoja reissuja hyvällä porukalla. 
Olen huomannut, että projektit joiden 
taiteellinen koherenssi ei kestä päivän-
valoa ovat omiaan kirkastamaan omien 
sävellysten laadullisia vaatimuksia. 

Säveltäessäni rakennan henkilökoh-
taisen suhteen instrumenttiin tai ko-
koonpanoon. Suhtaudun sensitiivisesti 
sointiin ja soinnin erilaisiin ulottuvuuk-
siin ja analysoin niitä subjektiivisella 
tunnetasolla. Virikkeellistän sävellyspro-
sessia erilaisin harjoittein, jotta en het-
keäkään suhtautuisi teokseeni ainoas-
taan teoreettisesti ja tunnekylmästi.

ROOPE MÄENPÄÄ

 roopemaenpaa.com

Suomen Säveltäjät:  
Uusi jäsen 

OPUS
3 TÄRKEINTÄ

TEOSTANI

INSPIRAATIO
”Inspiroidun lasten tavasta hahmottaa 
musiikkia. Oman lapsen musiikillisen 

kehityksen seuraaminen on erityi-
sen jännittävää. Lisäksi olen viime 

vuosina innostunut tilauksista nuo-
riso-orkestereille ja näiden teosten 

harjoitusprosesseista.”

”Aloitettuani säännöllisen ulkoilun 
koirani Nakin kanssa vuoden kierto on 
kaikkine vivahteineen alkanut kiinnos-
taa ja merkitä huomattavasti enemmän 

kuin aiemmin.”

”Kuuntelen joka sunnuntai Ylen 
Kansanradion. Ohjelman tarjoama 

auditiivinen sisältö on viikosta toiseen 
vähintäänkin puhuttelevaa.”

INSPIRAATIO
”Ajatus siitä, että saan vapautettua sekä 
moottoripyöräni että veneeni talviteloil-
ta (kuten myös läpi talven puolihorrok-

sessa taapertaneen itseni).”

”Côtes du Rhône -viinit. Ajelimme jokin 
aika sitten ympäri Provencea, ja erään 

viinikellarin maistiaisten tuloksena mu-
kaan tarttui erinäisiä alueen viinejä.”

”Radio. Sain juuri valmiiksi musiikin 
Radioteatterin tuottamaan Seuraava 

pilvi -kuunnelmaan. Prosessin aikana tuli 
jälleen todettua, kuinka mainio väline 

radio on. On surullista huomata, kuinka 
surkeaksi suurin osa radio- (ja televisio-)

kanavien tarjonnasta on mennyt.

Ja täällä sataa lunta (2016) 12’
cl+bcl, vln, vla, vcl

Tampere Rawn tilaus  
Jouni Kaipaisen muistokonserttiin

Kantaesitys: Tampere Raw  
(Janne Pesonen, Anna Angervo, Heili 
Hannikainen, Elina Sipilä) 23.11.2016, 

Tampere. Jakelija: Music Finland

String Quartet No. 2 (2015) 14’
Kantaesitys: TEMA-kvartetti (Lotta Laaksonen, 

Emma Kuosmanen, Marjukka Manner, Aino 
Palosaari) 12.6.2015

Commissioned by and Dedicated to 
TEMA-kvartetti

Jakelija: Music Finland

Kiiruna (2015) 12’
sinfoninen puhallinorkesteri

Kantaesitys: Pyynikin Puhaltajat 
13.3.2015, Tampere

Kustantaja: Suomen Työväen 
Musiikkiliitto STM

sopraanon Wilma Vernocchin kurssi 
Keski-Italiassa.

Pohtiessani suhdettani säveltämiseen 
ja musiikkiin ylipäätään, tulee päällim-
mäisenä mieleen kolme asiaa: nöyryys, 
rakkaus ja ahdistuneisuus. Vaikka 
takana on jo monia vuosia musiikin 
maailmassa, koen edelleen nöyryyttä 
musiikin ihmeen edessä. 

Musiikki: suuren, merkittävän 
ja vaikeasti määriteltävän 
äärellä

Muistan, kuinka ensimmäiset klassisen 
musiikin kokemukseni olivat järisyt-
täviä ja aiheuttivat suuren nöyryyden 
tunteen. Tunteen siitä, että olen jonkin 

Rene Ertomaa on huolissaan 
siitä, miten sisällyksekkään ja 
laadukkaan musiikin tekijöiden 
näkyminen on yhä vaikeampaa.



KOMPOSITIO 1/2017  •  3534  •  KOMPOSITIO 1/2017

Teknillisen korkeakoulun 
ja teatteriopintojen kautta 
säveltämisen pariin

Tampereella huomasin, että en tiedä 
musiikista oikeastaan mitään. Tämän 
tosiseikan valossa tulevat vuodet olivat 
antoisia ja avasivat minulle paljon uusia 
näkökulmia ja ajatuksia. Sain myös kat-
tavan työkalupaketin säveltäjän uralla 
pärjäämiseksi, kiitos opettajieni Juhani 
Nuorvalan ja Hannu Pohjannoron.

Sävellysopintojen loppuvaiheessa 
sain opiskelukaverini Jonne Valtosen 
kautta mahdollisuuden sovittaa peli-
musiikkia orkesterille konserttiesitystä 
varten. Sovituksistani pidettiin, joten 
tilauksia tuli lisää. Sitten pyydettiin 
isompia sovituksia ja orkesterit muut-
tuivat nimekkäämmiksi. Ennen pitkää 
istuin yhdessä Jonnen kanssa Abbey 
Roadin ykkösstudiossa äänittämässä 
Lontoon sinfoniaorkesteria.

Olen sovittanut päätyökseni peli-
musiikkia kohta kymmenen vuotta. 

Sovitustyö on ollut hyvin mielekästä. 
Sävellystyössä olen aina ollut kiinnos-
tunut tutkimaan, mitä materiaalilla 
voi tehdä, miten materiaali kehittyy 
tilanteesta seuraavaan ja miten erilaiset 
materiaalit käyttäytyvät kohdatessaan. 
Sovitustyössä olen päässyt pohtimaan 
juuri näitä kysymyksiä, kun työstettävä 
perusmateriaali on ollut valmiina. Tällä 
hetkellä suuntaan uraani enemmän sä-
vellystöihin ja tätä kirjoittaessa kalente-
rissa onkin lähinnä sävellystilauksia.

Sovitustöiden takia oma sävellys-
tuotantoni on viime vuosina jäänyt 
harmillisen suppeaksi. Useiden vuosien 
orkesterityöskentely on kuitenkin ke-
hittänyt minua muusikkona ja säveltä-
jänä paljon, eivätkä vanhat sävellykseni 
edusta kovinkaan hyvin nykyisiä taito-
jani ja näkemystäni säveltämisestä. Siksi 
toteankin, että keskeiset sävellykseni 
ovat vielä tulossa.

ROGER WANAMO
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Pitkä ja monipolvinen ura 
pelimusiikin sovittamisessa on 
hionut Roger Wanamon profiilia 
säveltäjänä ja muusikkona. Nyt 
hänen työlistallaan on pitkän 
tauon jälkeen omia sävellyksiä.

ROGER 
WANAMO

suuren, merkittävän ja vaikeasti määriteltävän 
äärellä. Olenkin pyrkinyt pitämään tunnesitee-
ni musiikkiin muuttumattomana. 

Edellisestä käynee ilmi se, mitä musiik-
kia kohtaan tunnen: rakkautta, joka voi olla 
intohimoista, seesteistä, salaperäistä, jopa 
mustasukkaista. Koen että musiikki on osa 
luomakuntaa ja universumia. Se voi ilmais-
ta ja sisältää kaikki emootiomme. Myös sen 
jonkin, jonka määritteleminen on verbaalisesti 
mahdotonta. 

Koska koen musiikin näin voimakkaasti, en 
voi välttyä ahdistumasta nykypäivän pop-tren-
dien edessä. Musiikillinen sisältö on korvattu 
pahimmillaan naisvihalla, rikollisuuden ihai-
lulla ja rahan vallalla rehentelyllä. Ja useimmi-
ten sen tekevät ne, joilla ei ole sen enempää 
soitto- kuin laulutaitoakaan. Melko paljon  
eri kouluissa opettaneena olen nähnyt,  
miten ilmiö on alkanut vaikuttaa jo alakoulu- 
ikäisiin lapsiin. Täydellinen voimattomuus 
ilmiön edessä tekee minut surulliseksi. Oloa 
vielä pahentaa se, että sisältörikkaan musiikin 
tekijöiden tuntuu olevan vain vaikeampaa ja 
vaikeampaa päästä esiin.

RENE ERTOMAA

 reneertomaa.net

”SÄVELLYSTYÖSSÄ OLEN 

AINA OLLUT KI INNOSTUNUT 

TUTKIMAAN, MITÄ 

MATERIAALILLA VOI TEHDÄ, 

MITEN MATERIAALI KEHITTYY 

TILANTEESTA SEURAAVAAN 

JA MITEN ERILAISET 

MATERIAALIT KÄYTTÄYTYVÄT 

KOHDATESSAAN.”

Suomen Säveltäjät:  
Uusi jäsen INSPIRAATIO

”ULKOILU.”

”SAUNA.”

”DEADLINET.”

S
äveltäjän työ on kutsumus- 
ammatti. Olen myös joskus 
pohtinut, milloin sain oman 
kutsumukseni. Isälläni on 
vanha kasetti, jolla minä 
noin parivuotiaana laulan 

lastenlaulua Bä, bä, vita lamm (Bää, bää, 
karitsa). Toisen rivin sanat (”ja, ja, kära 
barn, jag har säcken full”) korvaan suju-
vasti melodiassa ja rytmissä pysytellen 
sanoilla ”nej, nej, kära barn, ingen ingen 
säck har jag”. Tämän jälkeen purskahdan 
räkäiseen nauruun. Ilmeisesti jo tuolloin 
musiikki ei ollut minulle absoluuttinen 
ja valmiina annettu asia, vaan väline jolla 
päätin toteuttaa omat hullut ideani.

Kouluikäisenä istuin tuntikausia 
pianon ääressä improvisoimassa, joskus 
tuttujen biisien ympärillä, joskus ihan 
vain tutkimassa millaisia outoja sointuja 
ja kiehtovia sointimaailmoja löydän 
soittimesta. Tein tätä kuitenkin vain 
niin kauan, kun olin yksin kotona. Heti 
kun kuulin avaimen ovessa, aloin soittaa 
jotain Czernyn etydiä läpi.

Varsinaisesta säveltäjyydestä taisin 
puhua ensimmäisen kerran lukioikäi-
senä. Niihin aikoihin vietin suurimman 
osan ajastani pianon ääressä, mutta 
pianistin ura ei kiinnostanut. Sen sijaan 
säveltäminen kiinnosti. Ongelmana oli, 
että en ollut koskaan säveltänyt mitään, 
joten juuri sillä hetkellä sävellyksen 
opiskelijaksi hakeutuminen ei tuntu-
nut todelliselta vaihtoehdolta. Niinpä 
harhailin jonkin aikaa Teknillisessä 
korkeakoulussa ja teatteriopintojen 
parissa ennen kuin lopulta päätin hakea 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulun (ny-
kyinen TAMK) sävellyslinjalle.

OPUS
3 TÄRKEINTÄ

TEOSTANI

Nostradamus-sarja
tenori ja piano

Kantaesitys Tarvaspään lied-konserttisarjassa
Tuotanto/julkaisu: Yleisradio/Finlandia Classics

Angels in America
näyttämöteos

Kantaesitys Helsingissä syksyllä 2010,  
jatkoesitykset Tampereen teatterikesässä ja 

Helsingin Juhlaviikoilla

Pimeyden sydän
näyttämöteos

Kantaesitys Helsingin Juhlaviikoilla 2007,  
jatkoesitykset Espoon teatterissa
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LEVYT, 
KORVAT  
& KARE

E nää urakkaa ei voinut 
lykätä: Oli pakko ottaa 
muoveista Helsingin 
kamarikuoron (HKK) 
tuplalevy Erik Bergmanin 
(1911–2006) kuoromusii- 

kista. Ja Bergmania Ensemblen tripla- 
levy Bergmanin mieskuoromusiikis-
ta. Ja Tuomas Malin kokonaislevytys 
Bergmanin pianomusiikista. Ja sitten oli 
pakko kuunnella ne kaikki.) Säveltäjän 
satavuotisjuhlavuoden innoittamat 
pyrinnöt olivat saavuttaneet kuulijansa 
hitaasti mutta väistämättömästi.

Kuorotuotannon kokonaislevyttämi-
nen aloitettiin jo 2011. Tukea tuli sekä 
ruotsin- että suomenkielisiltä säätiöiltä 
ja Yleisradio vikiteltiin mukaan – olihan 
kyseessä kulttuuriteko. Vaan siinäpä on-
gelma onkin. Kulttuuritekoja on yleensä 
helppo kunnioittaa mutta vaikea myydä 
ja kuunnella. Kuinka nyt kävi?

Liikuttavaa intoa...

Kuuntelusavotan mittaan liikutuin 
– onneksi – muutamasta asiasta. 
Liikuttavinta oli se into ja työ, jolla 
levyt oli saatu aikaan. HKK oli kolmena 
syksynä koonnut puoliammattimaiset 
rivinsä harjoittamaan ja levyttämään 

Erik Bergman: 
Choral Works 1936–2000
Helsingin kamarikuoro,  
joht. Nils Schweckendiek. 
BIS-2252 (2017)

Erik Bergman: 
Mieskuorolauluja
Bergmania Ensemble ja Talla 
Ensemble, joht. Matti Hyökki, 
sekä Petri Bäckström (tenori), 
Sampo Haapaniemi (basso),  
Olli-Pekka Martikainen 
(lyömäsoittimet) ja muita 
solisteja. Alba  
ABCD 392: 1–3 (2016)

Erik Bergman: 
Piano Music
Tuomas Mali (piano).  
Pilfink JJVCD-166 (2017)

Finland
Kuoroteoksia, säv. Jean 
Sibelius, Kaija Saariaho, 
Riikka Talvitie, Eino- 
juhani Rautavaara ja  
Jukka Linkola. SWR  
Vokal Ensemble. SWR 
Classic SWR19031CD 
(2017)

Deesis
Ortodoksista  
kirkkomusiikkia, säv.  
Ville Matvejeff, Henri  
Sokka, Lauri Mäntysaari, 
Heikki Hattunen ja Pekka 
Jalkanen. Kamarikuoro  
Krysostomos,  
joht. Mikko Sidoroff.  
Alba NCD 53 (2016)

Soabbegealdinoaivi
Säv. Olli Virtaperko. 
Ensemble Ambrosius. 
Ambra CD004 (2017)

Sid Hille: 
Farbformen
Jousikvartetot nro 2  
”In Farben” ja nro 3  
”Equilibrium”; CoCo.  
Sid Hille Camerata ja  
Sid Hille (piano).  
SatnaMusic  
CD 171 (2017)

vaativan ohjelmiston. Sillä sentään on 
organisaatio, mutta mieskuoro kasat-
tiin eri muodoissa peräti seitsemään 
sessioon – eikä levykannessakaan vielä 
ole selvää, onko Bergmania Ensemblea 
olemassakaan vai muodostuuko se 
Sibelius-Akatemian lauluyhtyeen 
miesäänistä.

Onneksi pirstaleisuus ei kuulu 
kummankaan kuorolevyn tuotantolaa-

den merkitys on nykyään niin vaimea.
Pianisti Tuomas Malilla oli yksinään 

helpompaa. Hän sai ahkeroida vaikean 
mutta kohtuullisen ohjelmiston kasaan 
asiallisesti apurahoitettuna ja moni-
puolisesti opastettuna ja sitten levyttää 
sen yhdellä kertaa. Mutta olikohan 
siitä haittaa? Bergmanin pianomusiikki 
on kuoromusiikin lailla laajakirjoista, 
mutta tuoko yhtenäinen paketointi 
sen parhaiten esiin? Oli miten oli, Mali 
selviää loistavasti sekä Danze senza 
nomen tyylitellyistä tanssitunnelmista 
että Omaggio a Cristoforo Colombon 
paiskonnasta. Vain Sonatiinin ankara 
kinetiikka meinaa Malilta puuroutua.

...ja liikuttava yritys viihdyttää

Näissä kolmessa levykokonaisuudessa 
minua liikutti myös se, että kuulijaa 
ihan oikeasti yritetään auttaa viihty-
mään. Karun modernismin jälkeen oloa 
aina helpotetaan hempeillä kansan-
laulusovituksilla; heti kun kuoron tai 
mieskuoron sointiin alkaa puutua, 
mukaan tulee lyömäsoittimia, runon-
lausuntaa tai laulusolisti; nuoruuden-
syntiä seuraa poikkeuksetta kypsä teos. 
Vanha kunnon Bergman antaa tällaiseen 
ohjelmasuunnitteluun hyvät mahdolli-
suudet, mutta välillä se tuntuu väkinäi-
seltä. Eihän näitä levyjä kukaan kuunte-
le konserttiohjelmina, paitsi savottaan 
ryhtynyt kriitikko.

Kulttuuriteoilta vaaditaan asiallista 
laatua, ja siinä suhteessa huokaisen 
helpotuksesta. Bergmanin kuoro- tai 
pianoteoksista ei tarvitse tehdä toista 
kokonaislevytystä. Yhteen hitsautu-
nut ja nykymusiikissa kokenut HKK 
vetää kuoroista pidemmän korren, 
mutta välillä Bergmania Ensemble saa 
Bergmanille ominaisen huumorin pa-
remmin esiin. Lisäksi vanhahtava mies-
kuorotyyli sopii vintage-Bergmaniin.

Lippu salkoon!

Bergman-savotan jälkeen kuunnel-
tuna SWR Vokal Ensemblen Suomi-
teemalevy tuntui salakavalan helpol-
ta, ja ymmärtäähän sen. Suvereeni 
ammattikuoro maalasi kiinteällä, 
kiiltävällä äänellä ja lähes täydellisellä 
ääntämyksellä sellaisen Suomi-kuvan, 
että teki mieli vetää lippu salkoon. 
Kuvassa oli tietysti Sibeliusta, 
mutta myös Kaija Saariahoa, Riikka 
Talvitietä, Einojuhani Rautavaaran 
kansainvälisempää kuorotuotantoa 
ja vieläpä Jukka Linkolan hauska 
Mieliteko. Kuoronjohtaja Marcus 
Creed on hoitanut Suomen suuntaan 
joko tiedustelutyön tai suhdetoi-
minnan kunnolla – tai molemmat. 
Vaikuttaa henkilöltä, jolle kannattaa 
lähettää partituureja, paitsi että nyt se 
Suomi-levy on tehty jo...

Ortodoksista taidekäsityötä

Yhtä helposti korviini upposi 
Kamarikuoro Krysostomoksen levyl-
linen uutta ortodoksista kirkkomusiik-
kia. Aikanaan Bashmakov, Attinen ja 
Mirolybov onnistuivat luomaan pienen 
maan pienelle uskonvähemmistölle 
oman sävelkielen, ja omaperäisyys 
on vahvistunut. 1980-luvulla synty-
neet Ville Matvejeff, Henri Sokka, 
Lauri Mäntysaari ja Heikki Hattunen 
tasapainottavat kirkkokuorokelpoisen 
käyttömusiikin, monien perinteiden 
ja pyhyyden kokemuksen vaatimuksia 
kukin omalla tavallaan, mutta sopivan 
pienimuotoisesti, tehden taidekäsityötä 
eikä taidetta. Pekka Jalkasen konsertti- 
musiikillisempi Deesis puolestaan näyt-
tää mallia siitä, miten Bysantista voi 
lainata tyylikkäästi Suomeen. Niin orto-
doksisella kirkkomusiikillamme on ollut 
tapana, ettei vaan lainaamaan Venäjältä.

Vaatimattomuus kaunistaa

Bergman-savotan järkytyksiä on syytä 
tasoittaa vielä kahdella levyllä, jotka 
antavat paljon mutta vaativat vähän. 
Olli Virtaperko pyörittää rakkaana har-
rastuksenaan Ensemble Ambrosiusta, 
joka esittää periodisoittimilla paitsi 
Zappaa myös Virtaperkon omia sävel-
lyksiä. Virtaperkon orkesteriteosten 

levytys Ondinelle ilmestyy piakkoin, 
ja hauska että hän sitä odotelles-
sa jaksoi julkaista nämä Ensemble 
Ambrosiuksen konserttitaltioinnit 
yli vuosikymmenen takaa. Tuntuu 
terveelliseltä, että Virtaperkon 
yltiömelodinen, rakenteellisesti 
kantikas mutta soinnillisesti pehmeä 
Ambrosius-tyyli on niin kaukana 
hänen virallisesta taidemusiikistaan. 
Onneksi levyllä silti on mukana 
Virtaperkon sooloteokset harmo-
nikalle, sellolle ja uruille tuomassa 
pehmoprogen keskelle terää.

Virtaperko harrastaa genrejen 
välissä, mutta Sid Hille tekee siellä 
työtään ja hyvin tekeekin. Onneksi 
Hillen toinen ja kolmas jousikvartetto 
on saatu levylle. Ne ovat hauskaa ka-
marimusiikkia, jonka tehokkaat ryt-
mit ja harmoniat kuin huomaamatta 
imaisevat kuulijan syvien merkitysten 
ja tummien sävyjen äärelle. Levy näyt-
tää kuinka luontevasti juurimusiikin ja 
jazzin sävyjä voi yhdistää taidemusii-
kin muotoihin, jos hallitsee ne kaikki. 
Mikä parasta Sid Hille Cameratan 
jousisoittajat viihtyvät genrejen välis-
sä yhtä hyvin kuin Hille.

KARE ESKOLA
Kirjoittaja on musiikki- ja  
kulttuuritoimittaja ja kriitikko.

Y
LE

dussa. Se saattoi olla jopa hyväksi: 
Bergmanin kuorokappaleiden tyylit 
ja karaktäärit vaihtelevat niin paljon, 
että kalibrointitauot tulivat tarpee-
seen. Pirstaleisuutta tosin on sekin, 
että lopulta kuorojen Bergman-
kulttuuriteko jakautui kahden 
levy-yhtiön alle. Bergman-reseptio 
tuskin tästä kärsii, koska levy-yhtiöi-
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Päivittyvä kantaesitysten  
listaus verkossa
 composers.fi/tapahtumat/#kantaesitys-fi

Orkesteriteosten kantaesityksiä
 sinfoniaorkesterit.fi/fi/konserttikalenteri

Facebook
 Nykkäri-konserttikalenteri

Kantaesityksiä 2017

Kantaesityksiä on koottu pääosin Suomen 
Säveltäjät ry:n jäsenten ilmoittamien 

tietojen pohjalta. Joitain kanta-
esitystietoja 1–5/2017 on julkaistu 

jo Kompositiossa 2/2016.

TA M M I K U U

13.1.
TAPIO TUOMELA
Neljäntienristeys (ooppera)
Libretto: Sami Parkkinen. Ohjaus: 
Heta Haanpää. Sol. Jenny Carlstedt 
(sopraano), Virpi Räisänen 
(mezzosopraano), Gabriel Suovanen 
(baritoni). Oulun Kaupunginorkesteri, 
joht. Erkki Lasonpalo. Oulun 
kaupunginteatteri.

”Tapio Tuomela lähestyy musiikissaan 
tarinaa oopperan lajityypin rajoja 
kolkutellen. Näyttämöllä kuullaan 
todella paljon puhuttuja repliikkejä, 
ja orkesterin tehtävänä on usein 
värittää ja kommentoida lavan 
tapahtumia näyttämömusiikin tapaan. 
– Värikkäästi erilaisissa tyylilainoissakin 
seikkaileva partituuri sisältää monia 
nerokkaita hetkiä, kuten aavemaisella 
huojuntaefektillä veisaava väkijoukko 
ja vanhan saksalaisiskelmän lainoihin 
liittyvät, lähes vanhan Hollywood-
elokuvan tyyliin soivat jaksot.” (Hannu 
Hirvelä, kaleva.fi 20.1.2017.)

14.1.
MATTHEW WHITTALL
Suizen
Hanna Kinnunen (bassohuilu). 
Kampin kappeli, Helsinki.

17.1.
ILKKA VON BOEHM
Penumbra. Konsertto viululle ja 
orkesterille
Uuden Ajan Ensemble, joht. Tapio von 
Boehm. G18 juhlasali, Helsinki.

21.1.
JUKKA-PEKKA LEHTO
Balladi trumpetille
Sinfoniaorkesteriversion kantaesitys. 
Sol. Mari Pakarinen (trumpetti)
Do You Feel the Sax
sol. Mika Kojo (saksofoni)
Pori Sinfonietta, joht. Jukka-Pekka Lehto. 
Promenadisali, Pori.

H E L M I K U U

2.2.
OUTI TARKIAINEN
Beaivi
Karolina Leedo (huilu), Sofia Lind 
Pedersen (sello), Thea Vesti (kitara), 
Eskild Winding (piano). Aalborg,  
Huset, Tanska.

2.2.
MIKKO NISULA
Metropolit
Jenni Lättilä (sopraano), Kirill Kozlovski 
(piano), Lauri Kankkunen (sello), Niamh 
McKenna (huilu). Temppeliaukion kirkko, 
Helsinki.

3.2.
JENNAH VAINIO
At Midnight
Teksti: Sara Teasdale. Kaari 
Ensemble, joht. Saara Aittakumpu. 
Kammermusiksaal, Berliini.

3.2.
MAX SAVIKANGAS
Pakolaiskeskusteluja – radiofoninen 
dokumentti
Ohjaus: Teemu Mäki. Veli Kujala 
(1/4-sävelaskelharmonikka), Max 
Savikangas (alttoviulu), Sampo Lassila 
(kontrabasso). Yle Radio 1.

5.2.
LOTTA WENNÄKOSKI
I stället för vingar
Teksti: Eva-Stina Byggmästar. Erica 
Back (mezzosopraano), Heikki Nikula 
(klarinetti, bassoklarinetti), Antti Ohenoja 
(lyömäsoittimet), Sampo Lassila 
(kontrabasso). Helsingin yliopiston 
juhlasali. Svenska Litteratursällskapetin 
tilaus.

5.2.
SAULI ZINOVJEV
A Due
Hanna Juutilainen (huilu), Markku Laakso 
(kitara). Sellosali, Espoo.

12.2.
KAI NIEMINEN
Canti Notturnali
Agnieszka Kotulska-Rahunen (sello), 
Kimmo Rahunen (kitara). The Rybna 
Palace, Tarnowskie Góry, Puola.

12.2.
VELI KUJALA
Shimmer of the North
Sonja Vertainen (harmonikka), Ida 
Tunkkari (viulu), Aku Sorensen (viulu), 
Iiris Rannikko (alttoviulu), Antto Tunkkari 
(sello), Pauli Pappinen (kontrabasso). 
Snellman-sali, Kokkola.

14.2.
JUHA T. KOSKINEN
Ophelia/Tiefsee
Thomas Kellner (näyttelijä), Vladimir 
Percevic (alttoviulu), Secession 
Orchestra, joht. Clément Mao-Takacas. 
Aleksi Barrière (video ja ohjaus). Maison 
de la Radio, Studio 104, Pariisi.

20.2.
MATTI MURTO
Suomalaisia kuvia
Jonna Autio ja Ville Ryösö (harmonikka). 
Mikkelin ja Lappeenrannan 
musiikkiopistojen kamariorkestereiden 
soittajat, joht. Tuomas Rousi. 
Mikael-Sali, Mikkeli.
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2.3.
JUKKA LINKOLA
Sun haltuus rakas isäni; Oi muistatko 
vielä sen virren
sol. Esa Ruuttunen (baritoni) 
Kiitos sulle, Jumalani
sol. Mari Palo (sopraano)
Oi kiitos sa Luojani armollinen
Lohjan kaupunginorkesteri. 
Lohjan kirkko.

7.3.
PERTTI JALAVA
Curtains in an Open Window
Patrik Kleemola (kitara), Juha-Pekka 
Vikman (viulu). Wäinö Aaltosen 
Museo, Turku.

”Turkulainen säveltäjä Pertti Jalava on 
määritellyt kerronnallisuuden 
yhdeksi musiikkinsa keskeisistä 
päämääristä. Tiistaina kantaesitetty 
viulu- ja kitarateos Verhot avoimessa 
ikkunassa toteuttaa tätä ajatusta nimeään 
myöten: kuulija assosioi musiikin 
lähes väistämättä tuulessa liehuviin, 
välillä enemmän ja välillä vähemmän 
auki oleviin verhoihin. Teos alkaa 
unenomaisella, hitaalla jaksolla, ikään 
kuin ikkuna olisi liki kokonaan verhojen 
peitossa. Tämän jälkeen tempo kiihtyy 
ja musiikki muuttuu eloisaksi, kunnes 
lopussa verhot jälleen sulkeutuvat. Jalava 
hallitsee tyylinsä hyvin ja vangitsee 
kuulijan mielenkiinnon.” (Sampsa Heiniö, 
ts.fi 9.3.2017.)

7.3.
JUKKA LINKOLA
Two Point Nine
Ebeli Big Band, joht. Rasmus Soini. 
Espoon kulttuurikeskus.

10.3.
KALEVI AHO
Elokuu
Tiina Aho-Erola (viulu). Järvenpää.

12.3.
LOTTA WENNÄKOSKI
Valo joka
Teksti: Saila Susiluoto. Satu Kaarisola-
Kulo (sopraano), Erja Unkari (viulu). 
Värinää-festivaali, Järvenpää.

15.–18.3.2017
ADAM VILAGI
Kolme Hetkeä 
SEPPO POHJOLA
Säde 
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
Tremor 
MAX SAVIKANGAS
Extrasolar
MATTHEW WHITTALL
double / entendre
Musiikkiopisto Juvenalian XI 
valtakunnallinen kamarimusiikkikilpailu. 
Sello-sali, Espoo.

H U H T I K U U

1.4.
TUOMAS TURRIAGO
BBQ for PBG. Tango for Brass and 
Percussion
Power Brass Girls. Musik- och 
kulturskolan Sandels, Helsinki. 

6.4.
MAX SAVIKANGAS, LAURI TOIVIO & 
TUOMAS TURRIAGO
Daniel Filippo (ooppera)
Libretto: Maritza Nunez. Teppo Lampela 
(kontratenori), Lauri Toivio (huilu), Max 
Savikangas (alttoviulu), Tuomas Turriago 
(piano). Kanneltalo, Helsinki. 

6.4.
VELI KUJALA
Vertex – Perigee-syzygy
Jarmo Julkunen (ukulele), Pekka 
Kuusisto (viulu), Jaakko Kuusisto (viulu), 
Anna-Kreetta Gribajcevic (alttoviulu), 
Jan-Erik Gustafsson (sello). Verkatehdas, 
Hämeenlinna.

8.4.
TEODOR NICOLAU
Paragrapgs from a diary op. 27
Heikki Nikula (bassoklarinetti), Samuli 
Peltonen (sello), Kazutaka Morita 
(vibrafoni)
INTRADA II
Heikki Nikula (bassoklarinetti)
Two fugitive images op. 20b
Crusell-kvintetti
Helsingin kaupungintalon juhlasali.

9.4.
JUKKA-PEKKA LEHTO
Sonata da chiesa
Lahti Brass Quintet. Rymättylän kirkko. 
Lahti Brass Quintetin tilaus. 

10.4.
MATTI HEININEN
Rakkauden ateria (ooppera)
Libretto: Veera Airas. Jan Lehtola (urut), 
Kristian Lindroos (baritoni), Jorma 
Hynninen (kertoja). Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön 
opiskelijoiden kuoro, joht. Heikki Liimola. 
Kuopion Tuomiokirkko.

13.4.
ADAM VILAGI
…Let’s just wait and see what comes out 
of the river…
Just a Duo: Alice Thompson (flute), 
Antero Pellikka (kitara). Hietsun Paviljonki, 
Ateljé-sali.

13.4.
ANDRUS KALLASTU
PROTOPLASMA
Kristel Aer (urut), Ulla Krigul (urut). 
Niguliste kirik, Tallinna. 

16.4.
TAPIO TUOMELA
Friarjojk och scen
Piia Komsi (sopraano), Borea-
jousikvartetti. Hetan musiikkipäivät, 
Enontekiön kirkko. Hetan 
musiikkipäivien tilaus.

17.4.
KARI TIKKA
Taistelu Golgatalla
Jaakko Kortekangas (baritoni), Timo 
Honkanen (kertoja), Temppeliaukion 
kirkon vokaaliyhtye, Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemian barokkiorkesteri, 
joht. Kari Tikka. Temppeliaukion kirkko, 
Helsinki. 

22.4.
ANTTI HAAPALAINEN
Hän onneton rannalle uinui
Naantalin kamarikuoro. Naantalin 
seurakuntakeskus.

22.4.
ULF LÅNGBACKA
Ögonblickets tusen årstider
Mari Palo (sopraano), Gabriel Suovanen 
(baritoni), Folke Gräsbeck (piano), Brahe 
Djäknar, Florakören, joht. Ulf Långbacka. 
Sibelius i Korpo -festivaali.

23.4.
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
Temptations
Maria Puusaari (viulu), Eeva Rysä 
(sello), Sonja Fräki (piano). Paavo-Sali, 
Musiikkitalo, Helsinki.

28.4.
MINNA LEINONEN
Sunken
Tampereen pianokilpailun pianisteja. 
Tampereen Musiikkiakatemia. 

T O U KO K U U

1.5.
JOEL JÄRVENTAUSTA
Plead of Eurydice
Charlotte Hoather (sopraano), Block4, 
joht. Joel Järventausta. Britten Theatre, 
Royal College of Music, Lontoo.

5.5.
SEBASTIAN FAGERLUND
Drifts
Radion sinfoniaorkesteri, joht. Hannu 
Lintu. Musiikkitalo, Helsinki. 

7.5.
SAMPSA ERTAMO
Magick
Petri Mäkiharju (kontrabasso), Tampere 
Filharmonian kamariyhtye. Tampere-
talon pieni sali. 

8.5.
MAIJA HYNNINEN
Freedom for Fear
Kyle Bruckmann (oboe), Maija Hynninen 
(elektroniikka). Hertz Hall, Berkeley, 
Yhdysvallat.

9.5.
KLAUS WIEDE
Small Hands, Small Fists
Reetta Ristimäki (sopraano), Nairi Azezian 
(huilu), Jarmo Julkunen (kitara), Samuli 
Peltonen (sello)
Joyce for Beginners
Reetta Ristimäki (sopraano), Nairi Azezian 
(huilu), Jarmo Julkunen (kitara)
Deutsche Bibliothek, Helsinki. 

10.5.
JUKKA LINKOLA
Laulu sydänmaasta
Teksti: Esko-Pekka Tiitinen. Eija Ahvo 
(laulu), Susanna Haavisto (laulu), 
Esa Helasvuo (piano). Musiikkiteatteri 
Kapsäkki, Helsinki. 

11.5.
JUKKA-PEKKA LEHTO
Arquata
Sinfoniaorkesteriversion kantaesitys. 
Saara Latvanen (huilu), Pori Sinfonietta, 
joht. Janne Nisonen. Promenadisali, Pori.

11.5.
JOEL JÄRVENTAUSTA
la vehemència del despertar
Laura Farré Rozada (piano). Recital Hall, 
Royal College of Music, Lontoo. 

13.5. 
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
Puutarhan tuuli (Bahçedeki meltem)
Maria Puusaari (viulu). Baari Vakiopaine, 
Jyväskylä. 

13.5.
CECILIA DAMSTRÖM
Sailing to Windward
Brahe Djäknar, joht. Ulf Långbacka. 
Turun konserttitalo.

19.5.
SAMPSA ERTAMO
Budo
Antti Polameri (concert toms). 
Wetterhoff, Hämeenlinna.

19.5.
PETER HILLI
Refugium
Liisa Ahlberg (urut). 
Temppeliaukion kirkko, Helsinki. 

19.5.
TIINA MYLLÄRINEN
Risonanza IV
Aura Go (piano). Camerata, 
Musiikkitalo, Helsinki. 

20.5.
ULF LÅNGBACKA
Mässa i mångfaldens tid
Läpisävelletty ruotsinkielinen 
jumalanpalvelus. Aurora Marthens 
(sopraano), Juho Punkeri (tenori), Harri 
Wallenius (klarinetti), Samuli Paavilainen 
(sello), Iván Bragado Poveda (harppu), 
Olli Lehto (lyömäsoittimet), Tuuli Lempa 
(urut), Kim Engblom (elektroniikka), 
Florakören, Brahe Djäknar, joht. Ulf 
Långbacka. Turun Tuomiokirkko.

21.5.
JUHANI NUORVALA
Kaiho
Ere Lievonen (Carillon-piano), 
Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam.

27.5.
LAURI KILPIÖ
Sinfoninen kuva
Avanti! Kamariorkesteri, joht. Olari Elts. 
Musiikkitalo, Helsinki.
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29.5.
KAIJA SAARIAHO
Concordia
Aliisa Barrière (viulu), Jakob Kullberg 
(sello). Bergen, Norja. 

K E S Ä K U U

4.6.
MARKKU NIKULA
Aseettomuuden voima
Teksti: Katri Vala. Koiton Laulu. 
Balderin sali, Helsinki.
 
7.6.
PAAVO KORPIJAAKKO
Keihäitä
Tommi Hakala (baritoni), Tampere 
Filharmonia, Pirkanpojat, Sympaatti, 
joht. Anna-Maria Helsing. Tampere-talo.

8.6.
TEPPO HAUTA-AHO
HI ISB!
Christian Chesanek (kontrabasso). 
Ithaca College, Ithaca, Yhdysvallat. 

9.6.
TUOMAS KANTELINEN
Mannerheim-ooppera
Libretto: Laila Hirvisaari ja Eve 
Hietamies. Ohjaus: Tuomas Parkkinen. 
Koreografia: Osku Heiskanen. Sol. 
Waltteri Torikka (baritoni), Johanna 
Rusanen-Kartano (sopraano), Essi 
Luttinen (mezzosopraano), Markus 
Nykänen (tenori), Petri Bäckström (tenori) 
ym. Ilmajoen Musiikkijuhlien kuoro ja 
orkesteri, joht. Tuomas Kantelinen ja 
Jonas Rannila. Ilmajoen Musiikkijuhlat.

10.6.
PEKKA KOSTIAINEN
Regina angelorum
Vox Aurea, joht. Sanna Salminen. 
Tampere-talo.

10.6.
MINNA LEINONEN
Kahdessa maailmassa eläjät
Maria Puusaari (viulu), Joonatan Rautiola 
(saksofoni), Lauri Sallinen (klarinetti), 
Emil Holmström (piano), Methinee 
Wongtrakoon (notkeusakrobatia). 
Särestöniemen puisto, Kaukonen.

”Reidar Särestöniemen elämästä ja 
taiteesta löytyi paljon musiikillisesti 
kiehtovia yhtymäkohtia, jotka antoivat 
ääriviivansa miniatyyreille Kahdessa 
maailmassa eläjät. Särestöniemen työt 
näyttäytyvät minulle mm. liikkeenä ja 
rytminä, väreinä, valumina, raaputuksena ja 
halkeilevina pintoina. Niin ikään innoitusta 
sävellykselle antoivat Särestöniemen 
taiteesta löytyvät runolliset aiheet ja 
sadunomaisuus, jossa liikkuvat etiäiset 
ja haltiat, ihmisen kaksoisolennot 
toisesta maailmasta. Painovoimattomat-
interludit viittaavat fantasiaan, jossa 
eläimiä on kuvattu leijuvina lajien välisinä 
muodonmuutoksina. Teoksessa esiintyy 
notkeusakrobaatti Methinee. 
Kahdessa maailmassa eläjät on sävelletty 
Suomen Säveltäjät ry:n Madetoja-säätiön 
tuella.” (ML)

15.6.
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
Mural
Sinfonietta Leipzig, joht. Timo 
Jouko Herrmann. Mendelssohnsaal, 
Gewandhaus, Leipzig, Saksa.

15.6.
AULIS SALLINEN
Katso pohjoista taivasta. Laulusarja Helvi 
Juvosen runoihin. 
Johanna Rusanen-Kartano (sopraano), 
Ville Rusanen (baritoni), Pami Karvonen 
(piano). Kultaranta, Naantali.

17.6.
AULIS SALLINEN
Clarinet quartet (The Sea 
of Peace) op. 108
Naantalin kirkko.

17.6.
JUHA T. KOSKINEN
Sielunlinnut
Teksti: Johanna Venho. Eva Alkula 
(kantele), Markku Köngäs (kertoja), 
Kaamos-kvartetti. Soinin kirkko, Soini.

22.6.
JOEL JÄRVENTAUSTA
Cantus
Royal College of Music Philharmonic, 
joht. Martin André. Amaryllis Fleming 
Concert Hall, Royal College of Music, 
Lontoo.

24.6.
KARI VÄKEVÄ
I saw Eternity
Abrons Arts Center, New York City, 
Yhdysvallat.

30.6.
KALEVI AHO
Viisi myyttistä kuvaa oboelle
Keijo Aho (oboe). Työväentalo, Forssa.

H E I N Ä K U U

3.7.
RENE ERTOMAA
Seuraava pilvi
Kuunnelma. Ohjaus: Johanna Freundlich. 
Näyttelijät: Miina Turunen, Anneli Sauli, 
Timo Torikka, Heikki Nousiainen, Sari 
Mällinen, Raimo Grönberg. Yle Radio 1. 

6.7.
JOUNI HIRVELÄ
[uusi teos]
Talea Ensemble. Viitasaaren kirkko, 
Viitasaari. 
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Kantaesittäjä

WALTTERI  
TORIKKA,
BARITONI

O
let Sillanpää-oopperan 
idean isä ja taiteellinen 
johtaja. Miten taiteellinen 
prosessi on hoitunut?

”Sillanpää-oopperassa 
ollaan kuuden vuoden aikana lähdetty 
liikkeelle nollasta ja nyt ooppera saadaan 
vihdoin ensi-iltaan. Pienet ja isommat pää-
tökset ja oopperan tekoprosessi taiteelli-
sena tuotantona on tullut erittäin tutuksi.”

”Panu Rajala on tehnyt yhteistyötä 
libretistinä aikaisemminkin Seppo Pohjo-
lan kanssa menestyksekkäästi. Seppo on 
myös erittäin paneutunut oopperan kaik-
kiin Hämeenkyrö-kytköksiin. Sävellystyös-
sä ja lopputuloksessa tämä paneutuminen 
näkyy ja kuuluu erinomaisella tavalla.”

Sillanpään rooli jakautuu nuoreen ja 
vanhaan Sillanpäähän. Vanhaa kir-
jailijaa esittää Sauli Tiilikainen.
”Vanhalla ja nuorella Sillanpäällä on hyvin 
erilaiset roolit tässä tarinassa. Alkoholismi 
suisti nobelistin rappiolle, mutta lopul-
ta hänestä tuli koko kansan taata. Kun 
ihminen tuodaan eläväksi lavalle, täytyy 
hahmon sisältä löytyä draamaa, elämästä 
mutkia ja käännöksiä. Niitä Sillanpään 
elämässä piisaa.”

Millainen on sinulle Kantelisen 
oopperan perusteella Mannerheim?
”Muutamia ominaisuuksia mainitakseni 
kunnianhimoinen, uhmakas, sivistynyt, 
viettelijä ja johtaja.”

Millaista musiikkia Kantelinen 
ja Pohjola ovat kirjoittaneet?
”Tuomas Kantelisen sävelkieli kaartaa 
upeita melodioita, on hyvin elokuvallis-
ta, vauhdikastakin. Teos sisältää myös 
dialogia. Seppo Pohjolan musiikki taas 
hahmottaa ja piirtää minimalismin kautta 
suuria vääristyneitä ja groteskejakin mai-
semia nykymusiikin keinoin. Pohjolan teos 
on läpisävelletty.”

”Olen saanut vaikuttaa minulle kirjoitet-
tuun musiikkiin varsinkin siinä vaiheessa, 
jos se on mennyt liian haastavaksi. Sävel-
täjät ovat kuitenkin hyvin perillä baritoni- 
äänelle kirjoittamisesta.”

Miten valmennat itsesi rooleihin? Mikä 
on parasta niiden esittämisessä ensim-
mäistä kertaa?
”Luen henkilöistä, tutustun teoksen kautta 
tarinaan, menen esitettävän henkilön pään 
sisään, tavalla tai toisella. Olen tehnyt isoja 
pahojen ja hyvien hahmojen rooleja ja olen 
tottunut aina kaivamaan itsestäni tarvitta-
vat kvaliteetit esiin.”

”Parasta uusien teosten kantaesittämi-
sessä on se, että ei ole taakkaa kannetta-
vana edellisistä esityksistä, esittäjistä ja 
tulkinnoista. Saan lähestyä musiikkia puh-
taalta pöydältä ja tehdä erittäin rohkeasti 
omat tulkinnat – tietenkin yhteistyössä 
säveltäjän, ohjaajan ja koko työryhmän 
kanssa.”

KOONNUT AARNE TOIVONEN

  waltteritorikka.fi
 fesillanpaa.com
   musiikkijuhlat.fi

Waltteri Torikka 
kantaesittää kesällä lähes 
kuukauden välein kahden 
uuden oopperan pääroolit. 
Kesäkuussa hän on Tuomas 
Kantelisen Mannerheim-
oopperan nimiroolissa. 
Heinäkuussa esitetään 
Seppo Pohjolan Sillanpää-
ooppera Hämeenkyrössä.

9.6. Tuomas Kantelinen: Mannerheim. 
Ilmajoen Musiikkijuhlat.

22.7. Seppo Pohjola: Sillanpää. 
Myllykolun kesäteatteri, Hämeenkyrö.
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7.7.
VELI KUJALA
Vertex – Lunar Eclipse
Jarmo Julkunen (ukulele), Christian 
Garrick (viulu), Jani Pensola 
(kontrabasso), Lontoon sinfoniaorkesterin 
jousikvartetti. LSO St. Luke’s, Lontoo.

8.7.
AULIS SALLINEN
Linna vedessä op. 106
Olavinlinna, Savonlinna.

9.7.
JUKKA LINKOLA
Kuva kalliossa
Tapiolan kuoro, Ylioppilaskunnan 
Laulajat, joht. Pasi Hyökki. Savonlinnan 
oopperajuhlat, Kerimäen kirkko.

13.7.
ARI ROMPPANEN
Valo rakentuu palasista*
Ghislaine Dionne (sopraano), Mikko 
Raasakka (klarinetti), Matthias Funke 
(alttoviulu), Sari Blå (piano)
Titan
Mikko Raasakka (klarinetti),  
Sari Blå (piano)
Far and Beyond
Kai Nieminen (kitara)
Aino Acktén kamarifestivaali, Ackté-
klubi, Helsinki. *Festivaalin tilausteos.

->  s. 7

14.7.
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
Kalliokirskuja
Petri Kumela (kitara). Teijon kirkko, Salo.

21.7.
LAURI MÄNTYSAARI
Rälläkkäsinfonia, alkusoitto sinfoniselle 
puhallinorkesterille ja kulmahiomakoneille
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta. 
Tall Ships’ Races -tapahtuma, Varvintori, 
Turku.

22.7.
ULF LÅNGBACKA
Skärgårdsstämningar
Mari Palo (sopraano), Gabriel Suovanen 
(baritoni), Folke Gräsbeck (piano), 
Florakören, Brahe Djäknar, joht. Ulf 
Långbacka. Korppoo.

22.7.
SEPPO POHJOLA
Sillanpää (ooppera)
Libretto: Panu Rajala. Ohjaus ja 
koreografia: Marco Bjurström. Waltteri 
Torikka (baritoni), Sauli Tiilikainen 
(baritoni), Helena Juntunen (sopraano), 
TampereRaw, joht. Petri Komulainen. 
Myllykolun Kesäteatteri, Hämeenkyrö.

”Sillanpää-oopperan musiikki on täynnä 
tuttuja elementtejä: valsseja, marsseja, 
kansanlauluja, rallatuksia. Mutta kaikki 
se on suodatettu moniaalle taittavan 
prisman lävitse ja lopputulema on jotain 
aivan muuta. Teos on kuin Kohtauksia 
eräästä avioliitosta. Kaikkea ei sanota 
ääneen. Luotetaan katsojan omaan 
oivallukseen, sivistykseen, tai viime kä-
dessä siihen että syntyy jälkeenpäin halu 
ottaa selvää asioista. Eikä Sillanpäätä 
hetkeäkään käsitellä suurmiehenä, vaan 
ihmisenä. Hän oli moniulotteinen henkilö, 
humaani, mutta myös hankala persoonal-
lisuus, eikä todellakaan mikään ihanne- 
aviomies. Hän eli suureellisesti velaksi ja 
taloudellinen selviytymissuunnitelma oli 
Nobelin palkinnon voittaminen.” (SP)

28.7. 
JYRKI LINJAMA
Kolme Kirjettä Laestadiukselle (ooppera)
Libretto: Michael Baran ja Jyrki 
Linjama. Ohjaus: Michael Baran. Esa 
Ruuttunen (baritoni), Laura Mäkitalo 
(mezzosopraano), kamariorkesteri Soli 
Deo Gloria, joht. Juhani Lamminmäki. 
Lohtajan kirkko.

29.7.
MINNA LEINONEN
Luvetus
Jousia Ensemble, joht. Janne Nisonen. 
Crusell-viikkojen huilukilpailun finalistit. 
Uudenkaupungin Uusi kirkko. Teos on 
pakollinen ohjelmanumero Crusell-
viikkojen huilukilpailun finalisteille.

E L O K U U

7.8.
JUHANI NUORVALA
Enharmoninen sarja
Matias Häkkinen (kromaattinen 
cembalo). BRQ Vantaa -festivaali.  
Pyhän Laurin kappeli.

10.8.
JUKKA LINKOLA
Abrahamin pidot (ooppera)
Libretto ja ohjaus: Helena Tornberg. 
Koreografia: Jouni Pirttinen. Tomi Punkeri 
(baritoni), Oulunsali Ensemble, joht. Ville 
Mankkinen. Ulkoilma-areena, Liminka.

11.8.
KALEVI AHO
Solo XII ”In memoriam EJR”
Hiyoli Togawa (alttoviulu). Pyhätunturi, 
Revontulikappeli, Pelkosenniemi.

19.8./20.8.
JARKKO HARTIKAINEN
[uusi teos]
Ensemble SurPlus. Schloss Solitude, 
Saksa.

20.8.
CECILIA DAMSTRÖM
Pianokvintetto
Linda Suolahti ja Anna Husgafvel (viulu), 
Mari Viluksela (alttoviulu), Sara Viluksela 
(sello), Irina Zahharenkova (piano). 
Hämeenlinnan kirkko. Kokonainen-
festivaalin tilaus.

21.8.
ANTTI AUVINEN
[uusi teos nokkahuilukvartetille  
ja videolle]
Bravade-nokkahuilukvartetti. Alminsali, 
Suomen kansallisooppera.

24.8.
KALEVI AHO
Sateen aikaan
Teksti: Tuomas Anhava. Virpi Räisänen 
(mezzosopraano), Meta4-jousikvartetti. 
Kierikkikeskus, Yli-Ii.

S Y Y S K U U

5.9.
TIMO-JUHANI KYLLÖNEN
Marimbakonsertto op. 95
Antti Ohenoja (marimba), Kaartin 
soittokunta, joht. Jackie Shin. 
Temppeliaukion kirkko, Helsinki.

5.–9.9.
MAX SAVIKANGAS
Silvertone
Keijo Silventoinen (oboe), Lohjan 
Kaupunginorkesteri, joht. Esa Heikkilä. 
Lohja.

8.9.
SEBASTIAN FAGERLUND
Höstsonaten – Syyssonaatti (ooppera)
Libretto: Gunilla Hemming. Ohjaus: 
Stéphane Braunschweig. Sol. Anne 
Sofie von Otter (mezzosopraano), Erika 
Sunnegårdh (sopraano), Tommi Hakala 
(baritoni), Helena Juntunen (sopraano), 
Nicholas Söderlund (bassobaritoni). 
SKO:n kuoro ja orkesteri, joht. John 
Storgårds. Suomen Kansallisooppera, 
Helsinki.

9.9.
LOTTA WENNÄKOSKI
Flounce
BBC:n sinfoniaorkesteri, joht. Sakari 
Oramo. Royal Albert Hall, Lontoo.

12.9.
VELI KUJALA
Thum Bop
Veli Kujala (harmonikka), UMO Jazz 
Orchestra. Savoy-teatteri, Helsinki.

  |  s. 26

16.9.
JUHANI NUORVALA
Variationes ex ”Bene quondam”

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, joht. 
Sakari Oramo. Snellman-sali, Kokkola.

  |  s. 26

18.9.
KALEVI AHO
Mearra
Anneleen Lenaerts (harppu), Ensemble 
Resonanz. Sint-Baafskathedraal, Gent, 
Belgia.

21.9.
JUHA PISTO
Sinfonia nro 1 ”Oulu Sinfonia”
Oulu Sinfonia, joht. Johannes 
Gustavsson. Madetojan sali, Oulu.

  |  s. 27

22.9.
KIMMO HAKOLA
Double Concerto op. 96
Minna Pensola (viulu), Antti Tikkanen 
(alttoviulu), Tapiola Sinfonietta, joht. 
John Storgårds. Espoon kulttuurikeskus, 
Espoo.

  |  s. 27

22.9.
JIMMY LOPEZ
Aurora
Leticia Moreno (viulu), Houston 
Symphony, joht. Andrés Orozco-Estrada. 
Houston, Texas.  
[Konsertti uusitaan 23. ja 24.9.]

Säveltäjä Jimmy López aloittaa tänä 
syksynä Houstonin sinfoniaorkesterin 
residenssisäveltäjänä. Hänen 

ensimmäinen orkesterille kirjoittamansa 
teos on viulukonsertto Aurora. Se on 
omistettu viulisti Leticia Morenolle 
ja orkesterille. ”Tämä pohjoisten 
revontulten innoittama uusi teos on sekä 
silmien että korvien juhlaa.”

23.9.
OUTI TARKIAINEN
Siimes
Auriga Wind Quintet. Korundi, 
Rovaniemi.

24.9.
ANTTI AUVINEN
Double Excelsis
Teemu Kauppinen (kontrabasso), Aapo 
Juutilainen (kontrabasso). Harjoitussali 
Paavo, Musiikkitalo, Helsinki.

28.9.
JUKKA-PEKKA LEHTO
Mee Pori
Pori Sinfonietta, joht. Jaakko Kuusisto. 
Promenadisali, Pori.

  |  s. 27

28.9.
KIRMO LINTINEN
Koodi ilolle (oratorio buffo)
Libretto: Minna Lindgren. Sol. Saara 
Kiiveri, Elli Vallinoja, Petri Bäckström 
ja Samuli Taskinen. Suomen 
kansallisoopperan orkesteri, kuoro ja 
lapsikuoro, joht. Atso Almila. Suomen 
Kansallisooppera, Helsinki.

28.9.
JIMMY LOPEZ
Guardian of the Horizon
Ade Williams (viulu), Gabrien Cabezas 
(sello), Sphinx Virtuosi. Miami, Florida.

28.9.–1.10.
MAX SAVIKANGAS
Maxams
Veli Kujala (1/4-sävelaskelharmonikka), 
Max Savikangas (alttoviulu), Sampo 
Lassila (kontrabasso). Uuden Musiikin 
Lokakuu -festivaali.

29.9.
JOUKO TÖTTERSTRÖM
Kotiin [videoprojisoitu lied-ooppera]
Annemari Moilanen (mezzosopraano, 
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cajon ja triangeli), Jussi Juola 
(bassobaritoni), Markku Korhonen 
(klarinetti), Iiris Tötterström (sello), Sara 
Larikka (piano ja cajon). Koivu ja Tähti 
-kulttuurikeskus, Muhos.

30.9.
LAURI MÄNTYSAARI
Tähtien takaa
Helsingin Filharmoninen kuoro, joht. 
Jonas Rannila. Temppeliaukion kirkko, 
Helsinki, klo 18.

L O K A K U U

4.10.
KIMMO KUOKKALA
Fragilis
Jyväskylä Sinfonia, joht. Ville Matvejeff. 
Jyväskylän kaupunginteatteri.

  |  s. 27

10.10.
KIRMO LINTINEN
SUOMIMUMMO
Libretto: Veli-Pekka Hänninen. Länsi-
Helsingin musiikkiopiston orkesteri 
ja Munkkiniemen seudun koulujen 
yhteiskuoro. TBA, Helsinki. Länsi-
Helsingin musiikkiopiston tilaus.

11.10.
MARIA KALLIONPÄÄ
She – An Opera of Imagination
Valentina Varriale (soprano), Erika Beretti 
(soprano), Timofei Baranov (baritone), 
Aleandro Mariani (tenori), Maria 
Kallionpää (magnetic resonator piano), 

joht, Sara Caneva. Teatro Nazionale, 
Rooma. Rooman oopperan ”Fabbrica 
Young Artists Development Program” 
-ohjelman tilaus.

”She on H. Rider Haggardin 
samannimiseen romaaniin perustuva 
ooppera, jonka libreton on kirjoittanut La 
Scalassa työskentelevä Stefano Simone 
Pintor. Professori Andrew McPhersonin 
Lontoon Queen Mary -yliopistossa 
kehittämä magnetic resonator -piano on 
teoksen instrumentaatiossa keskeisessä 
roolissa: sen erityinen sointiväri ja 
tekniset mahdollisuudet alleviivaavat 
teoksen dramaattista rakennetta. 
Esiinnyn itse kantaesityksensä magnetic 
resonator -solistina. Viktoriaanisesta 
seikkailutarinastaan huolimatta She 
on myös kommentti italialaiselle 
oopperaperinteelle. Teos peilaa 
länsimaisen ihmisen pakkomiellettä 
hallitsemiseen ja omistamiseen, olivatpa 
sitten kyseessä valtiot tai toiset ihmiset.” 
(MK)

12.10.
PASI LYYTIKÄINEN
Siinto
Seinäjoen kaupunginorkesterin 
muusikoita. Seinäjoki-sali, Seinäjoki.

  |  s. 28

15.10.
LAURI MÄNTYSAARI
Himot
Slavonic Tractor. Let the Peoples Sing 
-kilpailun finaali. Musiikkitalo, Helsinki.

27.10.
OLLI VIRTAPERKO
[uusi teos]
RSO, joht. Pietari Inkinen. Musiikkitalo, 
Helsinki.

28.10.
ILARI LAAKSO
Paseo Maritimo
Pirkanmaan Nuoret Sinfonikot, joht. Erkki 
Lasonpalo. Tampere-talo. Pirkanmaan 
musiikkioppilaitosten tilaus.

29.10.
KLAUS WIEDE
The Birthday of the Infanta
Nora Niggelin (alttoviulu), Wolfgang 
Wagenhåuser (piano). Blaubeuren, Saksa.

M A R R A S K U U

3.11.
PAULIINA ISOMÄKI
Vuorisaarna (oratorio)
Kaisa Ranta (sopraano), Jaakko 
Kortekangas (baritoni), Turun 
filharmoninen orkesteri, Chorus 
Cathedralis Aboensis, joht. Ruut Kiiski. 
Turun tuomiokirkko.

  |  s. 28

3.11.
JAAKKO KUUSISTO
[uusi teos]
LAURI KILPIÖ
Shades of Light. Konsertto pianolle ja 
kamariorkesterille 
Joonas Ahonen (piano), Sonja Fräki 
(piano), Tapiola Sinfonietta, joht. Jaakko 
Kuusisto. PianoEspoo-festivaali.

4.11.
LAURI MÄNTYSAARI
Vigilia
Kamarikuoro Krysostomos,  
joht. Mikko Sidoroff. Uspenskin 
katedraali, Helsinki, klo 19.

6.11.
SAMPO HAAPAMÄKI
Pianokonsertto 1/4-sävelaskelpianolle
Elisa Järvi (1/4-sävelaskelpiano)

  |  s. 28

JUKKA TIENSUU
Nokkahuilukonsertto
Eero Saunamäki (nokkahuilu)
Avanti! Kamariorkesteri. Ritarihuone, 
Helsinki. PianoEspoo-festivaali.
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inua kiehtovat 
erilaiset kos-
ketinsoittimet 
ja tohtorin-
tutkintooni 

kuuluneessa konserttisarjassa esiinnyin 
sekä fortepianon että nykyflyygelin äärel-
lä. Lisäksi olen soittanut elektroakustista 
musiikkia ja disklavierille sävellettyjä teok-
sia. Kaikkia näitä elementtejä on sivuttu 
tässäkin projektissa.”

”Sampo Haapamäen kanssa kehitte-
lemässämme koskettimistossa on pyritty 
mahdollistamaan paremmin yhdellä 
kädellä soitettavat mikrotonaalisia inter-
valleja sisältävät soinnut ja asteikkokulut. 
Olemme pyrkineet säilyttämään ’pianis-
tisen tuttuuden’ eli mustat ja valkoiset 
koskettimet ovat samat kuin perinteisessä 
pianokoskettimistossa. Harmaat kosketti-
met puolestaan soivat väliin jääviä neljäs- 

osasävelaskelia. Tummemman harmaat 
ovat neljäsosasävelaskel-korotettuja ja 
vaaleamman harmaat puolestaan alennet-
tuja. Patentti- ja rekisterihallitus on myön-
tänyt mallisuojan tälle meidän kehittämäl-
lemme koskettimistolle vuonna 2016.”

”Olemme ottaneet huomioon nyky-
musiikin tarpeita koskettimiston suun-
nittelussa. Pelkästään yhdellä kädellä on 
mahdollista soittaa sujuvasti neljäsosasä-
velaskelasteikko sekä entistä monipuo-
lisemmin myös neljäsosasävelaskelisia 
sointuja. Soitin haastaa pianistin neljäs-
osasävelaskelnotaation lukuun ja uusien 
sointuharmonioiden kuulosteluun sekä 
antaa mahdollisuuden soittotekniikan 
laajentamiseen.”

”Musiikkiteknologi Libero Mureddu on 
tehnyt patchin, jonka avulla midi-info voi-
daan ohjata koskettimistosta tietokoneen 
kautta eteenpäin PA-järjestelmään. Soitin 

Näytteitä MikroEnsemblen 
neljäsosasävelaskelsoittimista
 youtube.com > MikroEnsemble’s 
instruments
 youtube.com > Hibla! – Music for mi-
crotonal instruments

Kantaesittäjä

ELISA JÄRVI,
NELJÄSOSA- 

SÄVELASKELPIANO

viritetään siis ohjelmoinnin kautta, ja olisi 
mahdollista ’virittää’ koskettimet vaikkapa 
31 eri sävelkorkeutta per oktaavi.”

”Olen pitänyt uudesta soittimesta esitel-
miä, seuraavaksi Salzburgin mikrotonaa- 
lisessa symposiumissa. Olen soittanut 
neljäsosasävelaskelpianoa kahdessa  
MikroEnsemblen produktiossa. Seitse- 
män säveltäjää kirjoitti MikroEnsemble- 
yhtyeelle mikrotonaalista musiikkia 
syksyllä 2015. Muutama suomalainen 
säveltäjä kirjoittaa nyt soolopianomu-
siikkia, ja lisäksi olen tutustunut aiemmin 
mainitun Wyschnegradskyn tuotantoon 
neljäsosasävelaskelpianolle.”

”Ainainen oppiminen pitää mielen vir-
keänä. Pianistille epätavallinen notaatio tuo 
uutta haastetta. Sormitukset tulee luon-
nollisesti miettiä uudelleen ja harmonioita 
kannattaa kuulostella rauhassa.”

KOONNUT AARNE TOIVONEN

6.11. Sampo Haapamäki:  
Pianokonsertto neljäsosa-
sävelaskepianolle. Elisa Järvi (piano), 
Avanti! Kamariorkesteri. Ritarihuone, 
Helsinki.
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9.11.
JUHA T. KOSKINEN
Superborea
Barokkiyhtye Cornucopia. Circo, 
Maneesi, Helsinki.

10.11.
CECILIA DAMSTRÖM
Dumma Kungen
Lastenooppera. Musikinstitutet 
Kungsvägenin oppilaat. Uusi Paviljonki, 
Kauniainen.

10.11.
MATTHEW WHITTALL
Nameless Seas
Risto-Matti Marin (piano), Radion 
sinfoniaorkesteri, joht. Olari Elts. 
Musiikkitalo, Helsinki. PianoEspoo-
festivaali.

“The sea is an enduring image of the 
unknown, of expanses unexplored, 
of the raw power of nature and, for 
too many currently, of terror holding 
a hope of refuge – or the pain of loss. 
Such disparate ideas were captured 
for me in the seascapes of the New 
York painter MaryBeth Thielhelm. Her 
vast, abstract, nearly monochromatic 
depictions of imaginary seas in wildly 
varying moods were the catalyst for a 
concerto where the piano is frequently 
far from a hero battling a collective, but 
rather acts as a channel for elemental 
forces surging up from the orchestra, 
floating – sometimes barely so – on its 
constantly shifting surface. Rather, the 
piano’s material is an ornamentation of 
the more primal rhythmic and harmonic 
impulses from the orchestra below – a 
poetic interpretation, if you will, of the 

more immediate experience of facing 
the vastness of some unknown body of 
water. Risto-Matti Marin and Angela 
Hewitt, both of whose friendship 
and support have been unfailing and 
humbling, share the dedication.” (MW)

11.11.
SEBASTIAN DUMITRESCU
[uusi teos]
Eva Alkula (kantele). Sibelius-Akatemian 
kanteleluokan juhlavuosikonsertti. 
Musiikkitalo, Helsinki.

11.11.
JAAKKO KUUSISTO
Trumpettikonsertto
Alex Jokipii (trumpetti), Marquette 
Symphony Orchestra. Marquette, 
Michigan, Yhdysvallat.

11.11.
CECILIA DAMSTRÖM
Missa Brevis
Jubilate, joht. Edward Ananian-Cooper. 
Kallion kirkko, Helsinki. Jubilaten tilaus.

17.11.
OUTI TARKIAINEN
Saksofonikonsertto Saivo
Jukka Perko (sopraanosaksofoni ja live-
elektroniikka), Tapiola Sinfonietta, joht. 
Anna-Maria Helsing. Tapiolasali, Espoon 
kulttuurikeskus.

21.11.
VILLE RAASAKKA
Hammer, hammer, on the wall, who’s the 
fairest of them all?
Hyvinkään Orkesteri, joht. Tuomas Pirilä. 
Hyvinkääsali.

  |  s. 28

22.11.
VELI-MATTI PUUMALA
[uusi teos]
Helsingin kaupunginorkesteri, joht. 
Susanna Mälkki. Musiikkitalo, Helsinki.

23.11.
KIRMO LINTINEN
Konsertto orkesterille
Joensuun kaupunginorkesteri, joht. 
Jurjen Hempel. Carelia-sali, Joensuu.

  |  s. 29

24.11.
ANTTI AUVINEN
[uusi teos]
Radion sinfoniaorkesteri, joht.  
Hannu Lintu. Musiikkitalo, Helsinki.

30.11.
KAI NIEMINEN
Gestures on Winter… (Time Around 
Northern Night Skies…)
Meri-Lapin jousikvartetti

  |  s. 29

J O U L U K U U

1.12.
JUKKA TIENSUU
[uusi teos barokkiorkesterille]
Suomalainen barokkiorkesteri, joht. 
Antti Tikkanen. Ritarihuone, Helsinki. 

  |  s. 29

3.12.
MIKKO HEINIÖ
Amen
Laulu-Miehet, joht. Matti Hyökki. 
Musiikkitalo, Helsinki.

5.12.
JUKKA-PEKKA LEHTO
Ei kyllä
Porin Mies-Laulu, PTS-Band. 
Keski-Porin kirkko.

5.12.
ESA PIETILÄ
[uusi teos]
Bravade-kvartetti. Tanska.

6.12.
MAGNUS LINDBERG
[uusi teos]
LOTTA WENNÄKOSKI
Uniin asti*
*Polyteknikkojen kuoro, valm. Saara 
Aittakumpu. Radion sinfoniaorkesteri, 
joht. Hannu Lintu. Musiikkitalo, Helsinki.

6.12.
TAPIO TUOMELA
Crossroads
Sinfonia Lahti, joht. Dima Slobodeniouk. 
Sibeliustalo, Lahti.

  |  s. 29
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1. 
Hallinto 

Organisaatio
Yhdistyksen sääntömuutoksen (27.10.2016) 
myötä yhdistyksen hallintoa johtavasta joh-
tokunnasta tuli hallitus. Tässä vuosikerto-
muksessa käytetään koko vuoden toimin-
nassa nimitystä hallitus, vaikka päätökset 
oli tehty ja toiminta olisi tapahtunut vielä 
johtokunnan aikaan.

Hallitus
Puheenjohtaja Antti Auvinen
Varapuheenjohtaja Olli Virtaperko
Markus Fagerudd
Veli Kujala
Ilari Laakso
Minna Leinonen
Riikka Talvitie

Henkilökunta
Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen
Toimistoassistentti Maisa Mikkonen 
(osa-aikainen)

1. Hallinto

2. Jäsenet

3. Talous

4. Edunvalvonta, lausunnot 
ja kannanotot

5. Hankkeet

6. Suomalaisen musiikin 
edistäminen

7. Jäsentoiminta ja  
viestintä

8. Rahastot

9. Säätiöt

Yhdistyksen hallitus vuonna 2016,  
edessä (vas.) Riikka Talvitie, Antti  
Auvinen (pj) ja Minna Leinonen.  
Takana (vas.) Markus Fagerudd,  
Olli Virtaperko (vpj), Veli Kujala sekä 
Ilari Laakso. Kuva: Maarit Kytöharju

2. 
Jäsenet

Naiset  20
Miehet 184
Yhteensä  204 jäsentä

Kunniajäsenet 5*
Kannatusjäsen  1

* Paavo Heininen, Mikko Heiniö, Aulis 
Sallinen, Jarmo Sermilä ja Tapio Tuomela

3. 
Talous

TUOTOT  €
Teosto ry:n  
toiminta-avustus 193 892 47 %
Kopiosto ry:n nuotti- 
kopiointikorvaukset 186 434 45 %*
Projektiavustukset  7 500 2 %
Valtion toiminta-avustus 13 000 3 %
Jäsenmaksut 11 696 3 %
Muut tulot 383 0
TUOTOT YHTEENSÄ 412 905

*Nuottikopiointikorvauksia käytettiin mm. 
suomalaisen musiikin edistämiseen, koulu-
tus- ja kansainväliseen toimintaan
  

KULUT €
Henkilöstökulut 153 472 37 %
Huoneistokulut 31 273 8 %
Musiikin edistämis-  
ja julkaisutoiminta 46 679 11 %
Hankkeet 41 628 10 %
Kansainvälisen 
toiminnan kulut 6 421 2 %
Tiedotustoiminta 8 176 2 %
Jäsentoiminta 25 622 6 %
Kokouskulut 10 121 2 %
Taloushallinnon kulut 9 020 2 %
Toimistokulut 8 353 2 %
Muut kulut 11 119 3 %
Merkkipäivät ja 
muistamiset 1 292
Poistot 902
Lakimiesapu 814
KULUT YHTEENSÄ 354 893
 
Kauden ylijäämä 58 012 14 %

Kirjanpito ja tilintarkastajat
Toiminnanjohtaja vastasi yhdessä toimis-
tosihteerin kanssa kirjanpidosta.

Tilintarkastajat: Kari Lydman (KHT) ja Matti 
Jyrkkiö (KHT) sekä varalla Merja Prihti 
(KHT) ja Jukka Mynttinen (KHT)

4. 
Edunvalvonta, lausunnot  

ja kannanotot

Edunvalvontaa kohdennetaan erityisesti 
tekijänoikeudellisiin asioihin, mutta myös 
taiteilijoiden toimeentuloon ja sosiaalitur-
vaan liittyviin kysymyksiin.

Edunvalvontaa tehdään pääosin muiden 
alan toimijoiden kanssa kiinteässä 
sidosryhmäverkostossa.

4.1. Sidosryhmät kotimaassa
4.1.1. Teosto ry
Yhdistyksen tärkein sidosryhmä ja pää- 
rahoittaja on Säveltäjäin tekijänoikeustoi-
misto Teosto. Teoston maksamat tekijän-
oikeuskorvaukset muodostavat merkittä-

vän osan jäsenten sävellystuloista. Teosto 
hoitaa oikeudenhaltijoiden edunvalvontaa 
huolehtimalla siitä, että tekijänoikeuslain-
säädäntö, tekijänoikeuteen perustuvat tulot 
ja alan ansaintalogiikka säilyvät mahdol-
lisimman oikeudenmukaisina ja reiluina 
tekijöitä kohtaan.

Teosto ry:n myöntämä toiminta-avustus
193 892 €

Teosto-palkinto 2016
Antti Auvinen ja Harry Salmenniemi  
(libretto): Autuus (ooppera)

4.1.2. Kopiosto ry
Kopiosto tilittää nuottien kopioinnista  
saadut korvaukset kollektiivisesti 
jäsenjärjestöilleen.

Yhdistys käytti saamansa 
nuottikopiointikorvaukset
• kansainvälisen toiminnan 

kulujen kattamiseen, 
• musiikin edistämistoimintaan, 
• viestintään (mm. Kompositio ja 

verkkosivut) ja
• koulutustoimintaan. 

Kopiosto ry:n myöntämät 
nuottikopiointikorvaukset €
• Musiikkioppilaitokset 59 345
• Kirkollishallinto 39 162
• Kurssimaksuja perivät  

oppilaitokset 19 845
• Peruskoulut ja lukiot 44 780
• Uskonnolliset yhteisöt 4 519
• Ammattioppilaitokset  

ja AMK:t 560
• Yliopistot 1 265
• Digikopiointi 16 959
YHTEENSÄ 186 435

Pegasos
Lisäksi Suomen Säveltäjät, Suomen 
Kirjailijaliitto ja Finlands Svenska Författa-
reförening varasivat kirkollishallinnolta tul-
leista nuottikopiointikorvauksista summan 
jaettavaksi Pegasos-avustuksina suomalai-
sen lyriikan säveltämiseen. Pegasos-avus-
tukset jakaa Sibelius-rahaston hallitus.
-> Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto 
luku 9.1.

Kopiosto ry:n tallennekorvaukset
Kopiosto siirsi tallennekorvaukset Teostol-
le, joka maksaa ne oikeudenhaltijoille.

4.1.3. Forum Artis ry
Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä Forum Ar-
tisiin. Valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen 
yhteistyöjärjestönä se edistää, vaalii ja tu-
kee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteen- 
aloja sekä eri taiteenalojen kanssakäymistä. 
Se toimii erityisesti edustamiensa taiteen- 
alojen oikeudellisten ja taloudellisten 
etujen ajamiseksi. 

4.1.4. Suomen musiikkineuvosto
Suomen musiikkineuvosto toimii musiikki- 
alan järjestöjen yhteiselimenä. Musiikki- 
neuvosto laatii säännöllisin väliajoin mu-
siikkipoliittisen ohjelman. Musiikkineuvos-
ton hallituksen jäsenenä oli vuosikokouk-
seen asti Markku Klami. Hän jatkoi tämän 
jälkeen musiikkineuvoston ammatillisessa 
työryhmässä.
   Musiikkipoliittinen ohjelma

 musiccouncil.fi

4.1.5. Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien 
yhteistyöprojekti LYHTY
LYHTY, luovan alan toimintaedellytyksiä 
kehittävä yhteistyöprojekti, antaa lausunto-
ja, ottaa kantaa ja käy aktiivista keskustelua 
päätöksentekijöiden kanssa erityisesti 
tekijänoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. 
LYHDYN toimintaan osallistuvat mm. 
tekijänoikeusjärjestöt sekä elokuva- ja 
musiikkiala.

Edustukset
Taiteilijavaltuuskunta   
Antti Auvinen (vpj)
Lotta Wennäkoski

4.1.6. Tekijäfoorumi
Tekijäfoorumi on tekijöitä ja esittäviä taitei-
lijoita edustavien järjestöjen yhteistyöelin, 
joka keskittyy tekijöiden ja esiintyvien 
taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiin.

4.2. Edunvalvonnan 
kansainväliset sidosryhmät
4.2.1. ECSA (European Composer 
and Songwriter Alliance)
Kansainvälisen edunvalvonnan merkittävin 
yhteistyökumppani on ECSA. Sen tärkein 

Suomen 
Säveltäjien  
vuosi 2016

Suomen Säveltäjät ry:n  
71. toimintavuosi
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tehtävä on pyrkiä vaikuttamaan päätök-
sentekijöihin erityisesti EU:n tekijänoike-
udellisissa ja säveltäjän asemaa koskevissa 
kysymyksissä. ECSAlla oli vuoden aikana 
kokoukset Brysselissä (helmikuu) ja Ljublja-
nassa (lokakuu).
-> myös luku 6.2.3.

4.2.2. Pohjoismainen 
säveltäjäneuvosto NKR
NKR koostuu pohjoismaisten taidemusii-
kin säveltäjäjärjestöjen puheenjohtajista. 
Säveltäjäneuvosto keskustelee säveltä-
jien toimeentuloon, tekijänoikeuksiin ja 
muihin ammatin harjoittamiseen liittyvistä 
kysymyksistä. Se ottaa tarvittaessa kantaa 
näihin kysymyksiin tarpeelliseksi katsomil-
laan foorumeilla. 

NKR:n kokoukset
• 30.1. ja 1.10. Reykjavik
• 13.6. Tukholma
• 15.12. Oslo

Pohjoismaisten säveltäjäyhdistysten 
toiminnanjohtajien Pentagon-työryhmä 
kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa 
Reykjavikissa (tammikuussa ja lokakuus-
sa). Pentagon-ryhmä on NKR:n päätösten 
toimeenpaneva elin. Kokouksiin osallistui 
Annu Mikkonen.

4.3. Lausunnot ja kannanotot
4.3.1. Lausunto OKM:n 
kulttuuripoliittisesta strategiasta
Yhdistys totesi taiteen olevan merkityksel-
listä puhtaasti taiteena ja katsoi sen väline- 
arvon esimerkiksi hyvinvointipalveluissa 
olevan toissijaista. Yhdistys ymmärtää kult-
tuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uu-
distuksen välttämättömyyden, mutta esitti 
toivomuksen, että hyvin ja tehokkaasti 
toimivien rakenteiden elinvoimaisuudesta 
huolehditaan eikä muutoksilla rampauteta 
VOS-taidelaitosten toimintamahdolli-
suuksia. Lausunnossa korostettiin myös 
vertaisarvioinnin olevan ehdoton edellytys 
tukijärjestelmän uskottavuudelle.

4.3.2. Lausunto OKM:lle hallituksen 
esityksestä eduskunnalle laiksi valtion 
taiteilija-apurahoista annetun lain 
muuttamisesta
Lausunnossaan yhdistys ei katsonut laki-

esityksen vaarantavan taiteilijan asemaa, 
sillä joitakin vakiintuneita käytäntöjä 
sisällytettiin lakiin (esimerkiksi perusteet 
apurahan keskeyttämiseen).

4.3.3. Lausunto OKM:lle valtioneuvoston 
asetuksesta valtion taiteilija-apurahoista 
annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta
Lausunnossaan yhdistys korosti taiteilija- 
apurahan merkitystä taiteellista jatkotutkin-
toa suorittavalle taiteilijalle. Toimintavuon-
na keskusteltiin jatkotutkintoa suorittavien 
taiteilijoiden rinnastamisesta perustutkin-
toa suorittaviin opiskelijoihin. Lausunnossa 
tuotiin esiin, että vaikka opiskelijoille ei 
myönnetä opintoihinsa taiteilija-apurahaa, 
tulisi taiteilija-apurahaa voida myöntää 
jatkotutkintoa suorittavalle taiteilijalle.

4.3.4. Lausunto eduskunnan 
sivistysvaliokunnalle laista 
tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
Lakiehdotus oli lausuntovaiheessa jo muo-
toutunut tekijöiden kannalta kelvolliseksi. 
Yhdistys ilmaisi kuitenkin vastustavansa 
laissa hallituksen jäseniltä edellytettä-
vää velvollisuutta julkistaa vuotuisessa 
avoimuusraportissa henkilökohtaiset 
tekijänoikeustulonsa, etenkin kun yrityk-
siä edustavilla hallituksen jäsenillä ei ole 
yritystensä osalta tällaista velvollisuutta. 
Lisäksi toivottiin lain voimaan tullessa riit-
tävän pitkää siirtymäkautta, jotta tekijöillä 
on mahdollisuus perehtyä lain tuomiin uu-
distuksiin niin oikeuksien hallinnointiin kuin 
asiakassopimuksiin liittyvissä kysymyksis-
sä. Muilta osin esitettiin voimakas kannatus 
Teosto ry:n lausunnolle, joka koski joitakin 
Teoston toimintaan ratkaisevasti vaikutta-
via kysymyksiä.

4.3.5. Lausunto Euroopan komission 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi 
verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän 
siirrettävyyden varmistamisesta 
sisämarkkinoilla
Lausunnossa yhdistys myönsi olevan 
ongelma, jos yhdessä maassa maksettuja 
verkkopalveluja ei voi käyttää toisessa 
maassa. Musiikin alueella tätä ongelmaa 
ei markkinoilla toimivien, rajat ylittävien 
suoratoistopalvelujen ansiosta juuri ole. 

Erilaisten AV-tuotantojen osalta ongelma 
kuitenkin on olemassa. Ratkaisuksi tulisi 
löytää keino, jolla käyttökorvaukset saatai-
siin kerätyksi rajat ylittävissä palveluissa si-
sällön tekijöille ja tuottajille samaan tapaan 
kuin musiikin alalla.

4.3.6. Lausunto OKM:lle Euroopan 
komission ehdotuksista tekijänoikeuden 
modernisoimiseksi digitaalisilla 
sisämarkkinoilla
Lausunnossa todettiin uudistuksen läh-
tökohtien ja kehittämissuuntien olevan 
oikeansuuntaisia. Ehdotuksen lähtökohtana 
tuntuvat olleen lisääntynyt ymmärrys ja 
kunnioitus tekijöiden oikeuksia kohtaan. 
Lausunnossa kiinnitettiin huomiota kol-
meen seikkaan: 
• tekijänoikeuden poikkeuksien mää-

rää ei tule lisätä (esimerkiksi te-
osten ilmaista käyttöä opetus- ja 
tutkimustarkoituksissa)

• arvokuilu-ongelmaan tulee löytää ratkai-
su (YouTuben kaltaisten sisältöalustojen 
tulee ymmärtää vastuunsa tekijänoikeu-
dellisen aineiston jakajana)

• sopimusten kohtuullistamisvelvoite 
on tekijän kannalta erittäin merkittävä 
tavoite

4.3.7. Lausunto kilpailu- ja 
kuluttajavirastolle (KKV) Teoston 
sitoumusehdotuksesta
KKV on vaatinut Teostoa antamaan 
sitoumuksen, jonka mukaan se ei jatkossa 
lisensioi tekijöiden puolesta muita kuin 
musiikin massakäytön markkinoita. Tällä 
päätöksellä KKV katsoo markkinoiden ke-
hittyvän suotuisaan suuntaan ja tekijöiden 
mahdollisuuksien lisensioida teoksiaan 
paranevan. Yhdistys totesi lausunnossaan, 
että se pitää Teoston esittämää sitoumus-
ta ehdottoman riittävänä ja totesi lisäksi 
Teoston nykyisen kaltaisen toiminnan 
olevan säveltäjän ammatinharjoittamisen 
kannalta välttämätöntä. Oikeudenhaltijoilla 
on jo nykyään riittävät mahdollisuudet 
kontrolloida Teoston toimintaa ja ohjata 
sitä toivottuun suuntaan. Lopuksi yhdistys 
esitti, että vastoin KKV:n kantaa säveltäjällä 
tulisi halutessaan olla mahdollisuus luovut-
taa vaikka kaikki teostensa yksinoikeudet 
Teoston hallinnoitavaksi.

4.3.8. Kannanotto opetushallitukselle 
taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 
uudistamisesta
Suomen Säveltäjät ry esitti kannanotos-
saan, että opetussuunnitelman uudista-
misen yhteydessä mahdollistettaisiin sä-
vellyksen opiskelu musiikkioppilaitoksissa 
paitsi sivuaineena myös pääaineena sekä 
perusopinnoissa että syventävissä opin-
noissa. Instrumenttiopinnot jatkuisivat joka 
tapauksessa myös sävellysopintoja tukien. 
Lisäksi esitettiin, että musiikin perusteiden 
opetukseen tulisi liittää mahdollisuus opis-
kella myös sävellyksen perusteita.

5.
Hankkeet

5.1. Säveltämisen alkeisopetus – täyden-
nyskoulutus taidemusiikin säveltäjille. 
Syksyllä 2014 Suomen Säveltäjät ry käyn-
nisti koulutushankkeen, jonka tavoitteena 
on kehittää taidemusiikin säveltäjien 
pedagogisia taitoja ja lisätä säveltämisen 
alkeiden opetusta musiikkioppilaitoksissa. 
Aluksi järjestettyä osallistujien koulutus-
jaksoa seurasivat työpajat ja opetusjaksot 
musiikkioppilaitoksissa vuosina 2015–2016. 
Yksi koulutusjaksoista jatkui vuoden 2017 
puolelle.

• 14 säveltäjää
• 13 musiikkioppilaitosta tai musiikin ope-

tusta antavaa yhteisöä
• Päärahoittaja: Alfred Kordelinin säätiö
• Hankekoordinoijat: Riikka Talvitie ja 

Tapio Tuomela

5.2. Ääneni äärelle -työryhmä jatkoi sävel-
lyksen alkeisopetuksen pedagogiikkaan 
liittyvää hanketta. Hanke käynnistyy tou-
kokuussa 2017 säveltäjien koulutuksella ja 
jatkuu lukuvuonna 2017–2018 valtakunnal-
lisena hankkeena musiikkioppilaitoksissa. 
Työryhmään kuuluvat Markku Klami, Ilari 
Laakso, Minna Leinonen ja Riikka Talvitie.

5.3. Metadata-hanke yhteistyössä muiden 
musiikin alan toimijoiden kanssa. Hank-

keen tavoitteena on pyrkiä parantamaan 
tekijänoikeuslain säätämien moraalisten 
oikeuksien toteutumista. Tällä on merkitys-
tä erityisesti suoratoistopalveluissa, joissa 
tilityksetkään eivät kohdistu oikein, kun 
tekijätiedot ovat virheellisiä tai puuttuvat 
kokonaan.

5.4. User centric -hanke niin ikään yhteis-
työssä muiden musiikin alan toimijoiden 
kanssa. Tavoitteena on selvittää, olisiko 
suoratoistopalvelujen tekijänoikeuskorva-
ukset mahdollista kohdistaa tämänhetkistä 
tilannetta oikeudenmukaisemmin. Kaikki 
teokset teosten pituudesta riippumatta 
saavat nykyään saman korvauksen. Lisäksi 
paljon kuunnelluille kappaleille kasautuu 
nykyisessä tilitysjärjestelmässä korvauksia, 
jotka kuuluisivat muille teoksille.

5.5. Sibeliuksen seuraajat -hanke on esi-
telty kohdassa 9.1.

6.
Suomalaisen musiikin 

edistäminen

6.1. KOTIMAASSA
6.1.1. Music Finland 
Tärkeä sidosryhmä suomalaisen musiikin 
koti- ja ulkomaisessa edistämisessä on 
Music Finland, joka
• pitää yllä kustantamattoman suomalai-

sen musiikin nuotistoa
• tiedottaa uudesta suomalaisesta musii-

kista maailmanlaajuisesti
• toimii asiantuntijana suomalaisen musii-

kin edistämistä koskevissa asioissa.

Vuoden 2016 lopussa päättyi Aus Finnland 
-projekti, joka lisäsi suomalaisen musiikin 
vientiä saksankielisiin Euroopan maihin.

6.1.2. Edistämistuki
Kopiostosta saatuja kollektiivisesti jaet-
tuja tekijänoikeuskorvauksia myönnettiin 
avustuksina nykymusiikkifestivaaleille sekä 
muihin tärkeiksi katsottuihin hankkeisiin.
• Viitasaaren Musiikin aika 6 000 €
• Tampere Biennale 15 000 € 

• Uuden musiikin lokakuu 2 000 €
• Harald Andersén  

-kuorokilpailu 1 000 €
• Organo novo 1 000 €
• Elke Albrecht, 

 oopperahanke 500 €
• ISCM 280 €
Yhteensä 25 780 €

Lisäksi ostettiin pääsylippuja vapaiden ryh-
mien nykymusiikkikonsertteihin sekä sävel-
täjien järjestämiin sävellyskonsertteihin.

6.1.3. Finnish Music Quarterly
Finnish Music Quarterly (FMQ) ja Komposi-
tio ovat tehneet yhteistyötä tilaten yhteisiä 
tai toisiaan täydentäviä artikkeleita.

Edustukset
• Julkaisutoimikunta   

Olli Virtaperko
• Toimitusneuvosto  

Kimmo Hakola (pj) 
Lauri Kilpiö

6.1.4. Musiikin Edistämissäätiö MES: 
Hankkeet
Yhdistyksen hankkeita, joilla edistetään 
suomalaista luovaa säveltaidetta ja harjoi-
tetaan julkaisutoimintaa luovan säveltai-
teen tunnetuksi tekemiseksi. 

Lusesilta saatujen videonauhojen (sävel-
täjähaastattelut) digitoinnin aloittaminen. 
Digitoinnin tekee Diginord Oy. 

Säveltäjädokumentaatio. Yhdistyksen 
70-vuotisjuhlavuoden (2015) kunniaksi tuo-
tettu säveltäjädokumentaatio valmistui. 
13 säveltäjän haastattelusta koostuneen 
dokumentin tuotti ja ohjasi mediataiteilija 
Raimo Uunila assistenttinaan dokument-
tielokuvien tekemistä opiskellut Lauri 
Danska.

Sibeliuksen seuraajat -hanke. Yhteis-
työssä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ja 
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston 
kanssa toteutettavaan Sibeliuksen seuraa-
jat -hankkeeseen tarkoitetut varat jaettiin 
suunnitelman mukaisesti. 
Ks. luku 9.1.
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6.2. KANSAINVÄLISESTI
6.2.1. Pohjoismaiset musiikkipäivät
Pohjoismaiset musiikkipäivät järjestettiin 
Reykjavikissa 29.9.–1.10.2016. Tapahtumas-
sa puolet esitetyistä teoksista oli miesten 
ja puolet naisten säveltämiä. Valtaosa oh-
jelmistosta koostui islantilaisten säveltäjien 
teoksista. Festivaalilla kuultiin ensimmäistä 
kertaa sen historian aikana grönlantilaisen 
säveltäjän teos. 

Festivaalille valitut suomalaisteokset
• Esa-Pekka Salonen:  

Viulukonsertto
• Lauri Mäntysaari:   

Jousikvartetto
• Lotta Wennäkoski:  

Päärme
• Ville Raasakka:   

Vanishing Point
• Jarmo Sermilä:  

Final Conclusion (esitys peruuntui)

6.2.2. ISCM 
Kansainvälisen nykymusiikkiseuran ISCM:n 
(The International Society for Contem-
porary Music) Suomen sektiona toimii 
Suomen Säveltäjät ry ja sektion president-
tinä Olli Virtaperko. ISCM:n vuotuinen 
päätapahtuma World Music Days järjes-
tettiin Tongyeongissa, Etelä-Koreassa 
maalis-huhtikuun vaihteessa. Festivaalille 
valittiin esitettäväksi Jouni Hirvelän teos 
Vuolle. Hirvelä edusti ISCM:n Suomen 
sektiota tapahtuman yhteydessä pidetyssä 
järjestön yleiskokouksessa.

6.2.3. ECF – ECCO
ECF-komitean (European Composers 
Forum) piirissä toimivan ECCO-hankkeen 
puitteissa järjestetyt konsertit ja niissä 
esitetyt suomalaiset teokset: 
1. 2/2016 Bryssel  

Olli Virtaperko: Serenade.  
Sturm und Klang -orkesteri

2. 10/2016 Ljubljana 
Jukka Linkola: Blue Dog:  
2. osa Stubbornness  
Outi Tarkiainen: Oglütz  
(esittäjän tilausteos v. 2008) 
Slovenian radion ja television big band

6.2.4. Säveltäjävaihtotoiminta 
Säveltäjävaihto Puolan säveltäjäyhdistyk-

sen kanssa jatkui ennallaan. Varsovan syksy 
-festivaalille matkusti Veli Kujala. Puolan 
delegaatti sairastui ennen Tampere Bien-
nalea, joten yhdistyksellä ei näin ollen ollut 
säveltäjävaihtovierasta vuonna 2016.

7. 
Jäsentoiminta ja viestintä

Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä 
ja järjestää tässä tarkoituksessa seminaa-
reja ja koulutustilaisuuksia sekä harjoit-
taa tiedotustoimintaa. Yhdistys järjesti 
vuoden aikana jäsenkokousten lisäksi kaksi 
seminaaria.

Yhdistys antaa jäsenneuvontaa mm. teki-
jänoikeudellisissa, toimeentulo- ja verotus-
kysymyksissä. Tarpeen vaatiessa tarjotaan 
myös ulkopuolista lainopillista neuvontaa.

7.1. Seminaarit
Kevätseminaari
16.4. Tampere-talon studio 
Musiikin rajapinnat – Borderline Music
englanninkielinen; moderaattori Andrew 
Bentley
Seminaarin avaus: Tampere Biennalen 
taiteellinen johtaja säveltäjä Sami Klemola
Alustukset: äänitaiteilija, FT Taina Riiko-
nen; säveltäjä-äänitaiteilija Petri Kuljunta-
usta; säveltäjä-muusikko-kuvataiteilija Jan 
Anderzén; saksalainen säveltäjä-kitaristi 
Hubert Machnik.

Syysseminaari 
14.10. Kampin Huippu, Helsinki
Verkkopalvelut ja nykymusiikki 
Omista kokemuksistaan YouTuben käytös-
tä nykymusiikin edistämisessä kertoivat sä-
veltäjät Sami Klemola ja Pasi Lyytikäinen
Puheenvuorot: Saija-Leena Tiainen ja Mar-
kus Kaarto (Teosto): YouTuben ja verkossa 
toimivien suoratoistopalvelujen mekanis-
meista ja ansaintalogiikasta.
Seminaari lähetettiin suoratoistona yhdis-
tyksen YouTube-kanavalla.

7.2. Viestintä 
Verkkosivu 
composers.fi
Verkkosivun kautta jäsenet voivat ilmoit-
taa mm. kantaesitykset ja uusien teosten 
teostiedot. Lisäksi jäsenet voivat tulostaa 
erilaisia sopimuksia suomeksi ja englan-
niksi. Sivuilta löytyvät myös vähimmäis-
suositukset sävellystilauspalkkioiksi sekä 
tietoja esimerkiksi sävellyskilpailuista ja 
apurahoista.

Facebook-ryhmä
facebook.com/SuomenSaveltajat
Facebook-ryhmässä tiedotetaan laajaa 
yleisöä silmällä pitäen säveltäjille tärkeistä 
aiheista sekä erilaisista musiikkielämän 
ilmiöistä. Ryhmällä oli vuoden lopussa 
lähes 500 seuraajaa. Vuonna 2016 eniten 
huomiota herätti uutinen säveltäjien Harri 
Vuori ja Harri Suilamo irtisanomisesta 
yhteisesti hoitamastaan lehtorin virasta 
Helsingin yliopistossa. Irtisanominen 
herätti aiheelliseksi osoittautuneen huo-
len yliopiston taidemusiikin opetuksen 
tulevaisuudesta.

Kompositio
Painettu jäsenlehti Kompositio ilmes-
tyi kaksi kertaa. Kesällä ilmestynyt lehti 
jaettiin lähinnä jäsenistölle ja yhdistyk-
sen lähipiirille. Taitosta vastasi Susanna 
Raunio. Joulukuussa ilmestyneen uudis-
tetun lehden vastaava toimittaja oli Aarne 
Toivonen ja lehden uudistetun taiton teki 
Antti Kangassalo/farm. Uudistetun lehden 
painosmäärä oli 600 kappaletta. Lehteä lä-
hetettiin jäsenistön ja yhdistyksen lähipiirin 
lisäksi kirjastoihin, oppilaitoksiin ja musiikin 
ja säveltämisen näkökulmasta tärkeille 
tahoille. Lehdet julkaistiin myös pdf-muo-
dossa yhdistyksen verkkosivuilla.

Facebook-ryhmä notaatio-ohjelmistoista
Säveltäjille suunnattu notaatio-ohjelmis-
toaiheinen keskusteluryhmä on toimii 
vertaistukena notaatio-ohjelmiin liittyvissä 
käytännön kysymyksissä.

Grove Music Online 
(oxfordmusiconline.com)
Yhdistys on hankkinut kaikkien jäsentensä 
käyttöön lisenssejä Grove Music Online 

-tietosanakirjaan. Hankinta on tehty yhtei-
sesti muiden pohjoismaisten säveltäjäjär-
jestöjen kanssa.

8.
Rahastot

Omakatteiset rahastot
Yhdistyksellä on kuusi omakatteista 
rahastoa. 

8.1. Leevi Madetoja -rahaston tehtävänä 
on julkistaa Leevi Madetojan musiikkia. 
Tätä tehtävää ja Madetojan testamentissa 
määrättyä muun suomalaisen musiikin 
edistämistä hoitamaan on vuonna 1997 
perustettu Madetoja-säätiö. 

Madetoja-rahastosta maksetut avustukset: 
• Madetoja-säätiö 30 000 € apurahojen 

maksamiseen 
• Alpo Aaltokoski Companylle 6 000 € 

Okon Fuoko -baletin esitykseen (myön-
netty 2015)

• Ylioppilaskunnan Laulajat 9 000 € Leevi 
Madetojan mieskuoroteosten kriittisen 
edition valmistamiseen.

8.2. Toivo Saarenpää -rahaston pääoman 
muodostaa osoitteessa Ilmarinkatu 8 A 23 
sijaitseva huoneisto. Huoneisto on Saaren-
pää-rahaston (60 %) ja Madetoja-rahaston 
(40 %) yhteisessä omistuksessa.

8.3. Erik Bergman -rahaston varoista 
lahjoitettiin 20 000 € jaettavaksi Berg-
man-apurahana Sibelius-rahaston kautta. 
Ensimmäisen Bergman-apurahan vuoden 
työskentelyyn sai Lauri Kilpiö.

8.4. Väinö Raitio -rahaston, Kajse ja Kaler-
vo Tuukkasen rahaston sekä Armas Launis 
-rahaston varoja ei käytetty tilikauden 
aikana.

Omakatteisten rahastojen varainhoito on 
sijoitusten osalta ollut Osuuspankissa.

9.
Säätiöt

9.1. Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahastoa hoi-
detaan erillään yhdistyksen hallinnosta. Yh-
distyksen syyskokous valitsi erovuorossa 
olevien jäsenten tilalle kaksivuotiskaudeksi 
jäsenet säätiön hallitukseen. Rahaston 
hallitus vuonna 2016–2017:
• Veli-Matti Puumala, pj
• Pasi Lyytikäinen, vpj 
• Tuija Hakkila
• Kimmo Hakola
• Markku Klami
• Juho Laitinen
• Tapio Lappalainen
• Eeva Rysä
• Heikki Valsta
• Olli Virtaperko

Säätiön asiamiehenä toimi 
Annu Mikkonen. 

Apurahoja varten saatiin Teostolta 30 000 
€ avustus. Vuonna 2016 tukea myönnettiin 
yhteensä 82 000 €.

Pegasos-avustus
Säätiö jakoi Suomen Säveltäjiltä, Suomen 
Kirjailijaliitolta ja Finlands Svenska Författa-
reförening -yhdistykseltä saaduista nuotti-
kopiointikorvauksista summan jaettavaksi 
Pegasos-avustuksina suomalaisen lyriikan 
säveltämiseen.

Sibeliuksen  
seuraajat -hanke

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto sai 
vuonna 2015 Suomen Kulttuurirahastolta 
150 000 € hankeavustuksen sävellysten 
tilaamiseksi suomalaisten orkesterei-
den Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
ohjelmistoon. Orkestereilla oli itsenäinen 
päätäntävalta sen suhteen, keneltä tilaavat 
juhlavuoden tilausteoksensa.

Avustus jaettiin seuraavasti:
vuonna 2015
• sävellystilauksiin orkestereille 130 000 €
vuonna 2016 
• orkestereille esitysmateriaalin puhtaaksi-

kirjoittamista 20 000 €

Yhteistyössä:
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto 
(hankekoordinaattori) 
Suomen Säveltäjät ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Sävellystilausavustuksista päätti toimi-
kunta, johon kuuluivat Antti Auvinen 
(pj), Kalevi Aho, Petri Kumela, Veli-Matti 
Puumala, Christoffer Sundqvist ja Lotta 
Wennäkoski.

9.2. Madetoja-säätiö 
Vuonna 1997 perustettu Madetoja-säätiö 
jakaa avustuksia Leevi Madetojan tuotan-
non julkistamiseen sekä sävellystilauksiin 
ja suomalaisen musiikin esittämiseen ja 
taltiointiin. Madetoja-säätiön hallinto hoi-
detaan erillään yhdistyksen hallinnosta. 

Yhdistyksen kevätkokous valitsi erovuorossa 
olevat jäsenet kaksivuotiskaudeksi säätiön 
hallitukseen. Lisäksi yhdistyksen hallitus ni-
mesi yhden hallituksen jäsenen vain yhdeksi 
vuodeksi. Säätiön hallituksen jäsenet olivat 
kevätkokoukseen asti Gustav Djupsjöbacka 
(pj), Hannu Pohjannoro, Olli Roman ja Lotta 
Wennäkoski sekä Suomen Säveltäjät ry:n 
hallituksen nimeämänä Veli Kujala, joka 
myös oli hallituksen varapuheenjohtaja. Halli-
tuksen varajäsen oli Pertti Jalava. 

Kevätkokouksessa valittu hallitus, jonka 
toimikausi on 1.8.2016–31.7.2017:
• Gustav Djupsjöbacka, pj
• Tapio Nevanlinna
• Hannu Pohjannoro 
• Lotta Wennäkoski 
• Veli Kujala (valittiin uudelleen 

varapuheenjohtajaksi)
• Pertti Jalava, varajäsen

Säätiön asiamiehenä toimi 
Annu Mikkonen.

Madetoja-säätiö jakoi avustuksia yhteensä 
49 750 €
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KOMPOSITIO  
2/2017  
ilmestyy

15.12.

4.–9.7.
36. MUSIIKIN AIKA  

VIITASAARI
taiteellinen johtaja: John Tallgren

teema: taide ja autonomia (Art & Autonomy)
kesäkurssien opettajat: Susanna Mälkki,  

James Dillon ja Mark Applebaum
 musiikinaika.org

28.9.–1.10.
UUDEN MUSIIKIN  
LOKAKUU, OULU

taiteellinen johtaja: Veli Kujala
fokussäveltäjä: Olli Virtaperko

sävellyskurssin opettaja: Markus Fagerudd
 lokakuu.fi

28.9.–1.10.
POHJOISMAISET  

MUSIIKKIPÄIVÄT, LONTOO
järjestäjät: Ruotsin säveltäjäyhdistys  

ja Southbank Centre
 nordicmusicdays.org

-> s. 5

4.–8.10.
PASIMUSIC-FESTIVAALI  

POHJOIS-SAVO
taiteellinen johtaja: Pasi Lyytikäinen

 pasimusic.com

11.–13.10.
ECSA (EUROPEAN COMPOSER  
AND SONGWRITER ALLIANCE):  

YLEISKOKOUS, WIEN
12.10. ECCO-konsertti jousiorkesteriteoksille,  

Wiener Concert-Verein
 composeralliance.org

-> s. 9 & 11

21.–25.11.
RUSK5! – RUSK KAMMARMUSIK  

I JAKOBSTAD
taiteelliset johtajat: Christoffer Sundqvist 

ja Sebastian Fagerlund
TEEMA: KASVU

nimikkosäveltäjä: Jukka Tiensuu
säveltäjävieraat: Raoul Björkenheim,  

Cecilia Damström, Ralf Nyqvist ja Sauli Zinovjev
 ruskfestival.fi


