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Säveltäjä, ajan  
kansalainen

Yhteisöllisyys ja poliittisuus 
säveltäjän työnkuvassa

20 Nordic Music Days  
Nuoret tekijät pääsivät esiin 

sekavilla nykymusiikki- 
päivillä Lontoossa

18 NYKY Ensemble
Visionäärien estradi 

innostaa sekä säveltäjiä 
että esittäjiä
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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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Ilmaisun voimaa  
ja luomisen iloa

Suomen Säveltäjien vuoden 2017 kärkihanke Ääneni äärelle 
on syksyn aikana vienyt yhdeksän säveltäjää musiikkiopis-

toihin eri puolille Suomea. He ovat johdattaneet oppilaita ja 
opettajia oman äänensä ja keksimisen ilon äärelle.

18
Lippukaaosta ja yleisöjen 
sekoittumista
Jarkko Hartikaisen tunnelmia Pohjoismaisilta musiikki- 
päiviltä Lontoon Southbank Centrestä.

30
Mitä seuraa Sibeliuksen 
seuraajista?
Suurhanke Sibeliuksen seuraajat on tänä vuonna 
luonut ainutlaatuisia tilaisuuksia sekä säveltäjille 
että orkestereille, mutta millaisia ajatuksia hanke 
on poikinut tulevaisuuden suhteen?

34
Levyt, korvat & Kare
”Säveltäjälle levy voi olla vuosien 
raadannan kruunu, minulle se on 
päivässä hoidettava pikkupuuha. 

Epäsuhdassa toimiminen vaatii 
osapuolilta hyvää tahtoa ja osaamista. 

Hyvään tahtoon pitää luottaa, 
osaamiseen annan toimittajan 

näkökulmasta muutaman vinkin.”

40
Suomalaisen 
harmonikkamusiikin 
edistäjä
”Aikamme musiikki on nykyään erittäin 
monipuolista, erilaisia tyylejä ja es-
tetiikkoja on valtavasti. Tämä rikkaus 
on minulle suurin motivaatio tilata ja 
esittää uutta musiikkia”, tähän mennes-
sä 29 suomalaista harmonikkateosta 
kantaesittänyt Mika Väyrynen kertoo.

37
Vuoden 2017 kirjallista satoa
Kirjanurkkauksen esittelyssä Fridrich Brukin kiin-
nostava kronikka Soi maininki hiljainen, Lottaliina 
Pokkisen hyödyllinen Artisti maksaa -neuvottelu- 
opas, sekä Eila Tarastin kauan odotettu Helvi  
Leiviskä -elämäkerta. 
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S
äveltäjän ammattia 
on vaikea harjoittaa 
menestyksellisesti 
eristäytymällä muusta 
yhteiskunnasta. Tar-
vitsemme säveltäjinä 
monipuolisia yhteisöjä 

ympärillemme. Mielenkiintoinen 
pohdinnan aihe on voisiko yhteisö 
itsessään myös säveltää? Kysymys 
on lopulta siitä, kuka tekee päätöksiä 
koskien sävellettävää kokonaisuutta. 
Yksilö vai yksilöt yhteisönä? Mielestä-
ni yhteisöllisyys voidaan nähdä myös 
osana laajempana kysymyksenaset-
telua, jolla on merkittävä vaikutus tu-
levaisuuteemme. Menestyville, pitkä-
ikäisille yhteisöille on tunnusomaista 
moniarvoisuus, jossa vähemmistöjen 
kulttuureiden ei edellytetä sulautuvan 
enemmistön kulttuuriin. Sosiaali-
tieteissä moniarvoisuus nähdään 
kehyksenä, jonka sisällä tietty joukko 
ihmisiä toimii keskenään kunnioitta-
en moniarvoisia periaatteita ja tekee 
yhteistyötä ilman keskinäistä vastus-
tusta tai erimielisyyttä. Moniarvoinen, 
erilaisiin näkemyksiin kunnioittavasti 
suhtautuva yhteisöllisyys luo pohjaa 
tasa-arvoisemmalle ja rakenteiltaan 
joustavammalle taidemusiikin tulevai-
suudelle. Yhteisöllisyys on voimavara, 
ja ratkaisevinta tässäkin on asenne, 
jolla toinen kohdataan.

P
ohjoismaiset musiikkipäivät 
tarjoavat vuosittain moni- 
arvoisesti värähtelevän  
tarkastelualustan sille, 

millaisia näkemyksiä pohjoismaisessa 
yhteisössämme on aikamme taide-
musiikin esille saattamisesta. Tänä 
vuonna Lontoossa järjestettyjen Poh-
joismaisten musiikkipäivien yhtey-
dessä käytiin keskustelua siitä, miten 

paljon voi ja kannattaa tehdä kompro-
misseja esimerkiksi konserttipaikoista 
tai ohjelmistoista neuvoteltaessa. 
Mutta sen ei pitäisi olla yllätys, että 
meluisa aulatila voi olla ongelmallinen 
konserttipaikka. Eikä yhteisöllisyyttä 
edistä kompromissi sallia samalta 
säveltäjältä sama teos peräkkäisinä 
vuosina, vieläpä festivaalin avauksena. 
Kun Pohjoismaiset musiikkipäivät on 
ikkuna siihen, millaista musiikkia Poh-
joismaissa sävelletään, on johdonmu-
kaista vaatia edes jossain määrin tasa-
puolista edustusta jokaisesta maasta. 
Pohjoismainen yhteistyö säveltäjäyh-
distysten välillä on maailmanlaajui-
sestikin tarkasteltuna ainutlaatuista 
ja äärimmäisen arvokasta. On tärkeää 
huolehtia tämän pohjoismaisen yhtei-
sön hyvinvoinnista. 

Musiikkiopistojen uudistetut 
opetussuunnitelmat tarjoavat sävel-
lysopintoja lapsille ja nuorille. Tätä 
kehitystä voi tervehtiä ilolla: on ym-
märretty sävellysopetuksen merkitys 
lasten ja nuorten luovuuden kokonais-
valtaiselle kehitykselle. Opetustyön 
kautta avautuu mahdollisuus vaikuttaa 
taidemusiikin elinvoimaisuuteen 
tulevaisuudessa. Ääneni äärelle -hank-
keella olemme painokkaasti vaikut-
tamassa siihen, että säveltäjillä on 
työkaluja opetustyöhön.

M
illainen sitten on 
säveltäjyyden ja taide-
musiikin tulevaisuus? 
Tulevaisuutta voi 

visioida mutta todellisuudessa se ra-
kentuu nyt tehtävien valintojen kautta. 
Helsingin yliopisto on valinnut tulevai-
suuden, jossa taidemusiikki näivettyy 
ja kuihtuu hiljalleen pois. Musiikinteo-
rian ja musiikkianalyysin lehtoraattia 
ei yliopiston visiossa tarvita, eikä 

taidemusiikin professuuria eläköi-
tymisen jälkeen täytetä. Surullista ja 
huomattavan historiatonta sivistys-
valtion pääkaupungin yliopistolta. 
Tampereen ammattikorkeakoulu ha-
luaisi puolestaan valita tulevaisuuden, 
jossa säveltäjyys muovataan osaksi 
jotain muuta toimintaa, esimerkiksi 
teorianopettamista. Haluan kannustaa 
Tampereen ammattikorkeakoulua 
valitsemaan päinvastoin. 

Perusopetuksessa satsataan sä-
veltämiseen, maamme taidemusiikin 
laaja-alaisen, menestyksekkään ja 
monimuotoisen tulevaisuuden puo-
lesta. Samaan aikaan korkea-asteella 
koulutuksessa valitaan pois samaisen 
tulevaisuuden kannalta merkitykselli-
siä toimintoja.  Maamme koulutuspo-
litiikkaa näyttäisi vaivaavan kokonais-
näkemyksen puute. Sellainen asenne, 
jossa kokonaisuuden ymmärtämistä ei 
haluta nähdä päätöksenteon pe-
rustana, on minkä tahansa yhteisön 
tulevaisuudelle vahingollinen. 

ANT TI AUVINEN
Suomen Säveltäjät ry:n  
hallituksen puheenjohtaja

TAMK: Säveltäjän  
suuntautumispolku lakkautetaan

T ampereen ammattikorkeakoulun 
(TAMK) korkeakouluneuvosto 
päätti 25.10., että musiikin koulu-
tuksen säveltäjän suuntautumis-

polkuun ei oteta uusia opiskelijoita enää 
kevään 2018 yhteishausta alkaen. Sama 
päätös koskee esittävää säveltaidetta.

Sävellyksen ja musiikinteorian lehtori 
Hannu Pohjannoro kertoo, että päätös tuli 
yllätyksenä. ”Tiesimme, että muutoksia on 
tulossa, kun YT-menettelystä ilmoitettiin jo 
elokuussa. Mutta musiikin ko-
konaisten opintopolkujen lak-
kauttaminen tuntui tiedotteen 
saatuamme kohtuuttomalta.”

TAMK on kuitenkin selven-
tänyt, että säveltäjän opinnot 
eivät kokonaisuudessaan lak-
kaa. Lokakuinen tiedote tiivisti 
asiaa näin:

”Musiikin koulutus keskit-
tyy jatkossa entistä vahvem-
min musiikkipedagogien ja 
musiikkiteatterin osaajien kouluttamiseen. 
Muutoksella parannetaan valmistuvien 
opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia 
monipuolisen osaamisen kautta.”

Sävellystä voi yhä opiskella 
TAMKissa pääaineena

Säveltäjäkoulutus ei siis kokonaan lopu 
TAMKissa, mutta se sijoitetaan uudelleen. 
Musiikin koulutuspäällikkö Timo Salo 
muotoilee suunnitelmat näin:

”Sävellyksen opetus taideaineena ei 
Tampereella tämän muutoksen myötä 
lakkaa. Se siirtyy Muusikko (AMK) -tutkin-
toon johtavasta koulutuksesta Musiikki-
pedagogi (AMK) -tutkintoon johtavaan 
koulutukseen.”

Säveltäjäopinnot voi uudessa mallissa 
valita musiikkipedagogitutkinnon pääai-
neeksi. Salon mukaan säveltäjäopinnot 
järjestetään samoin sisällöin ja suunnil-
leen samoin laajuuksin kuin tähänkin asti. 
Opetussuunnitelmatyön edetessä hiotaan 
mm. sävellystekniikan opintojen laajuutta, 
joka on musiikinteoriapedagogikoulu-
tuksessa vähäisempää kuin nykyisessä 
sävellyskoulutuksessa.

Vaikka kaikki säilyy samana, 
kaikki muuttuu

Kukaan ei tiedä, miten säveltäjäkoulutuksen 
käy uudessa pedagogitutkinnon alaisessa 
asemassaan. Nykyisessä TAMKin säveltä-
jäkoulutuksessa ei ole 60 opintopisteen 
laajuisia pedagogisia opintoja, jotka sisäl-
tyvät musiikkipedagogin tutkintoon. Mikäli 
opintoihin käytettävän ajan on tarkoitus 
pysyä samana, jotain on myös karsittava.

”Mielestäni se ansiokas säveltäjäkou-
lutus, jonka Ilari Laakso ja Jouni Kaipai-
nen aikoinaan Tampereella käynnistivät, 
halutaan näillä toimenpiteillä saattaa tiensä 
päähän. Näyttää siltä, että tulevaisuudessa 
Tampereella koulutetaan musiikinteoria-
pedagogeja, joista osalla on jonkin verran 

sävellysopintoja ja osalla ei. Säveltä-
jäkoulutuksen luonne muuttuu silloin 
täysin”, toteaa Suomen Säveltäjät ry:n 
puheenjohtaja Antti Auvinen.

Uudistukseen liittyy muitakin 
avoimia kysymyksiä, kuten säilyykö sä-
veltäjäkoulutuksen vetovoima pedago-
giopintojen alla? Entä miten hakijoiden 
sävellyksellistä osaamista, motivaatiota 
ja lahjakkuutta pitää arvioida pedagogi-
polun pääsykokeissa? 

”Suunnitelmien mukaan 
sävellysosaamisen arviointi 
valintakokeissa pidetään 
nykyisellä tasolla. Ei saa syntyä 
tilannetta, että pääainesäveltä-
jäksi pääsisi nykyistä helpom-
min. Teoriapedagogiopiskelija 
voi tietenkin valita pääainetta 
pienemmän määrän sävellys- 
opintoja opintojensa osaksi. 
Tällöin lähtötilanne arvioidaan 
erikseen”, sanoo Pohjannoro.

TAMK: säveltäjäopinnot 
syksystä 2018 alkaen

Nykyisillä säveltäjän suuntautumispo-
lun opiskelijoilla on oikeus suorittaa 
Muusikko (AMK) -tutkinto; viimeiset 
valmistuvat vuonna 2021.

Syksystä 2018 alkaen sävellyksen 
opinnot on sijoitettu musiikinteoriape-
dagogin opintopolun alle. Opiskelijat 
suorittavat Musiikkipedagogi (AMK) 
-tutkinnon. Musiikinteoriapedagogin 
opinnoissa on mahdollista valita pääai-
neeksi sävellys.

AARNE TOIVONEN
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13.1. Paavo Heininen 80 v
25.3.  Jouni Kuronen 60 v
25.4. Harri Kerko 50 v
26.4. Ilkka Kuusisto 85 v
18.5. Mikko Heiniö 70 v
19.5. Kimmo Kuitunen 50 v
27.6. Magnus Lindberg 60 v
30.6.  Esa-Pekka Salonen 60 v

J ouni Hirvelä (s. 1982) on voittanut 
kamarimusiikkiteoksellaan Atmen- 
werk nuorille säveltäjille suunnatun 

kansainvälisen Irino Prize -palkinnon.
Kilpailuun saapui yhteensä 118 teosta 37 

maasta. Ensipalkinnon jakoi Hirvelän kanssa 
hongkongilaissyntyinen Tak Cheung Hui.

Hirvelä on opiskellut sävellystä Sibe-
lius-Akatemiassa Veli-Matti Puumalan 
ja Tapio Nevanlinnan johdolla. Berliinin 
Universität der Künste -yliopistossa häntä 
opetti Elena Mendora, ja muita hänen 
opettajiaan mestarikursseilla ovat olleet 
mm. Kaija Saariaho, Marco Stroppa, 
Chaya Czernowin ja Hans Thomalla. Hä-
nen teoksiaan on esitetty mm. Suomessa, 
Saksassa ja Koreassa.

Irino Prize perustettiin vuonna 1980 

J üri Reinvere (s. 1971) on saanut Viron 
musiikkineuvoston tämänvuotisen 
säveltäjäpalkinnon. Viron musiikki-

neuvoston vuosittaisia musiikkipalkintoja 
on jaettu vuodesta 2002 lähtien. Säveltäjän 
lisäksi palkinnon saavat esittävä taiteilija 
ja musiikkielämässä ansiokkaasti vaikut-
tanut henkilö. Reinvere on säveltänyt mm. 
Sofi Oksasen romaaniin pohjautuvan 
oopperan Puhdistus. Teos kantaesitettiin 
Suomen Kansallisoopperassa vuonna 2012. 
Esseiden ja runojen lisäksi hän kirjoittaa 
säännöllisesti myös lehtiin Saksassa, Viros-
sa ja Suomessa.P irkanmaan taidetoimikunta palkitsi 

Jonne Valtosen (s. 1976) ja Roger 
Wanamon (s. 1981) musiikin raja-ai-

tojen rikkomisesta ja uusien kuulijoiden 
löytämisestä taidemusiikille. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana 
Valtonen ja Wanamo ovat pääasiassa 
säveltäneet, orkestroineet ja sovittaneet 
pelimusiikkia sinfoniaorkestereille. Heidän 
tunnetuin teoksensa, Final Symphony 

Sebastian Hilli (s. 1990) on ehdolla Gaude-
amus Award 2018 -palkinnon saajaksi. Kil-
pailuun saapui 336 sävellystä yhteensä 43 

maasta. Tuomaristo valitsi niiden perusteella 6 
säveltäjää palkintoehdokkaiksi. Gaudeamus-pal-
kinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1957, ja 
se on tarkoitettu alle 30-vuotiaille säveltäjille.

Kaikki 6 palkintoehdokassäveltäjää ovat 
näkyvästi esillä Gaudeamus-viikon ohjelmassa 
syyskuussa 2018. Gaudeamus edistää valittujen sä-
veltäjien teosten esittämistä myös festivaalin ulko-
puolella. Gaudeamus mm. tilaa säveltäjiltä teoksia 
ja suosittelee heidän teoksiaan esitettäväksi eri 
puolilla maailmaa. Gaudeamus Music Week järjes-
tetään 5.–9.9.2018 Utrechtissa Alankomaissa.

Gaudeamus Award 2018 ehdokkaat
Sebastian Hilli (Suomi)
William Kuo (Kanada)
Lawrence Dunn (Iso-Britannia)
Raphael Languillat (Ranska)
Mathias Krüger (Saksa)
William Dougherty (Yhdysvallat)

TEKSTIT: AARNE TOIVONEN

Jouni Hirvelälle  
Irino Prize -palkinto

Sebastian Hilli  
ehdolla Gaudeamus 
Award -palkinnon 
saajaksi

Viron musiikki- 
neuvoston palkinto  
Jüri Reinverelle

S uomen Säveltäjät perusti vii-
me maaliskuussa työryhmän 
kartoittamaan yhdistyksen ja 

nykymusiikkikentän rakenteita ja toi-
mintaa tasa-arvoon liittyvistä näkö-
kulmista. Kolme kertaa kokoontunut 
työryhmä on aloittanut tarkastelemal-
la muun muassa avustus- ja kantaesi-
tystilastoja. Työryhmä tekee myös 
kyselyjä ja kerää tietoa ja kokemuksia 
jäsenistöltään sekä seuraa tiiviisti 
muissa Pohjoismaissa tehtävää työtä 
tasa-arvon edistämiseksi. Tarkaste-
lun alla on etenkin naispuolisten ja 
muualta Suomeen muuttaneiden 
säveltäjien asema apurahansaajina ja 
kentän täysivaltaisina toimijoina.    

Työryhmän tavoitteena on löytää, 
tehdä tietoisiksi ja sanallistaa sellaisia 
nykymusiikkikentän rakenteita, jotka 
mahdollisesti syrjivät yhdistyksen 
jäseniä. Kun ongelmat on ensin tehty 
näkyviksi, voi niihin pyrkiä vaikutta-
maan konkreettisin toimin. Työryh-
mässä mukana ovat Sid Hille, Matei 
Gheorghiu, Minna Leinonen, Lauri 

Supponen, Jennah Vainio sekä Antti 
Auvinen ja Annu Mikkonen.

Perustaminen lähti Leinosen ja 
Riikka Talvitien yhteisehdotuksesta, 
tarpeesta tutkia ”yleistä mielipidettä” 
tarkemmin. Talvitien mukaan pitkään 
vallalla ollut mielipide on, ettei 
säveltäjien keskuudessa ole mitään 
tasa-arvo-ongelmaa, koska musii-
kista ei kuulu sukupuoli. ”Olen tästä 
asiasta voimakkaasti eri mieltä, tosin 
asiasta ei ole yhtä totuutta, vaan eri 
suuntaiset mielipiteet ovat sallittuja” 
toteaa Talvitie, ja muistuttaa, että 
tasa-arvon toteutuminen erilaisis-
sa instituutioissa, työelämässä ja 
yhdistystoiminnassa on lakisääteinen 
velvollisuus. Työryhmä ymmärtää 
tasa-arvon käsitteen laajasti ja tutkii 
myös esimerkiksi muualta Suomeen 
muuttaneiden asemaa.

Työryhmä kokoontuu noin kahden 
kuukauden välein.

LAURI SUPPONEN

TASA-ARVOTYÖRYHMÄ

japanilaisen säveltäjän Yoshino Irinon 
kunniaksi. Palkinto jaetaan vuosittain 
nuorille säveltäjille, jotka osoittavat kilpailu-
teoksessaan poikkeuksellista luovuutta ja 
omaperäisyyttä. Kilpailukategoria vaihtuu 
vuosittain vuorotellen kamariorkesteriteos-
ten ja korkeintaan 8 muusikolle kirjoitettu-
jen kamariteosten välillä.

Palkinto jaettiin nyt 38. kerran. Tuoma-
riston pysyvinä jäseninä toimivat mm. Joji 
Yuasa, Yori-Aki Matsudaira ja Masahiro 
Miwa.

Jouni Hirvelä: Atmenwerk (2016)
fl, cl, bn, org, perc, vl, vla, vc and 
stereo-audiofile
Kantaesitys: 20.11.2016 Zagros Ensemble, 
Jan Lehtola, Petri Komulainen

Jonne Valtonen ja Roger Wanamo 
saivat Pirkanmaan taidepalkinnon

-konserttisarja, pohjautuu Final Fantasy 
-pelien musiikkiin. Valtosen ja Wana-
mon musiikkia ovat esittäneet muun 
muassa Tokion filharmonikot sekä 
Lontoon sinfoniaorkesteri, joka on 
myös äänittänyt yhden Final Sympho-
ny -konsertin. Suomessa heidän 
teoksiaan ovat esittäneet muun muas-
sa Tampere Filharmonia ja Tapiola 
Sinfonietta.
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L eevi Madetoja (1887–1947) tes-
tamenttasi aikoinaan tekijänoi-
keustulonsa Suomen Sävel-
taiteilijoiden liitolle. Madetoja 
kuoli lokakuussa 1947, mutta 

testamentti toimeenpantiin tältä osin 
kuitenkin vasta, kun  Madetojan puoliso, 
runoilija L. Onerva kuoli vuonna 1972. 
Samana vuonna lopetti Suomen Säveltai-
teilijain Liitto toimintansa, minkä vuoksi 
testamentin tuottamat oikeudet siirrettiin 
Suomen Säveltäjät ry:lle.

Leevi Madetojan testamentissa oli 
määräys, että ”omaisuus tulee käytettäväk-
si Leevi Madetojan teosten painattamista 
varten sekä, sitten kun tämä tarkoitus on 
toteutettu joko tämän jälkisäädöksen tai 
muiden samanlaisten rahastojen avulla, 
yleensä suomalaisen musiikin, etupäässä 
laajempien teosten, painattamista varten.” 
1990-luvulla todettiin vihdoin, että kes-
keinen osa Leevi Madetojan teoksista 
oli painatettu, oli aika siirtyä miettimään 
varojen muuta käyttöä. Sävelteosten pai-
nattaminen ei kuitenkaan enää tietokonei-
den ja nuotinnusohjelmien aikakaudella 
ollut samalla tavalla keskeinen ongelma, 
kuin se oli ollut puoli vuosisataa aiemmin. 
Niinpä yhdistyksen hallituksessa pohdit-
tiin, olisiko muita kelvollisia keinoja tukea 

testamentin varoilla suomalaista luovaa 
säveltaidetta.

Pohdinnan tuloksena päätettiin vuonna 
1997 perustaa Madetoja-säätiö, jonka ”tar-
koitus on Leevi Madetojan teosten sekä 
muun suomalaisen luovan säveltaiteen 
julkistaminen”. Sääntöjen mukaan ”säätiö 
toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuk-
sia, apurahoja ja palkintoja, joiden avulla 
edistetään Suomen luovaa säveltaidetta”. 
Säätiön pääomaksi siirrettiin yhdistyksen 
Madetoja-rahastosta 4 000 000 markkaa 
(672 752 euroa). 
       
 Vuonna 2017 säätiö viettää 20-vuotisjuh-
laa ja voidaan todeta, että yhtä ja toista on 
saatu aikaan. Säätiö on kahdenkymmenen 
vuoden aikana
• jakanut avustuksia n. miljoonan euron 

verran sävellystilaus- ja konserttiavus-
tuksina, äänitetuotantotukena sekä 
tukena erilaisiin Leevi Madetojaan 
liittyviin hankkeisiin

• toimittanut Leevi Madetojan yksinlau-
lujen kriittisen edition, jonka kriittinen 
kommentaari on ladattavissa Leevi 
Madetojan verkkosivulta  
www.madetoja.org

• tuottanut kaksi CD-levyä yksinlauluja, 
joista ensimmäinen, Complete Lieder 
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Vol 1, Gabriel Suovanen ja Gustav 
Djubpsjöbacka (ODE 996-2) julkaistiin 
vuonna 2002, ja toinen, Complete 
Lieder Vol 2, Helena Juntunen ja Gustav 
Djupsjöbacka (ODE 995-2) vuonna 
2003.

• laatinut Leevi Madetoja -verkkosi-
vun www.madetoja.org

• puhtaaksikirjoituttanut Okon Fuoko 
-balettipantomiimin partituurin ja esi-
tysmateriaalin 

Säätiötä on sen toiminnan alusta lähtien 
luotsannut ansiokkaasti puheenjohtaja-
na pianotaiteilija Gustav Djupsjöbacka. 
Säätiön hallituksen valitsee Suomen 
Säveltäjät ry:n kevätkokous. Hallitukseen 
kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja 
Djupsjöbackan lisäksi Tapio Nevanlinna, 
Hannu Pohjannoro ja Lotta Wennäkoski 
sekä varajäsenenä Pertti Jalava. Suomen 
Säveltäjät ry:n hallituksen nimeämänä 
jäsenenä on Minna Leinonen.

Avustushakemuksissa siirryttiin vuonna 
2017 sähköiseen Klaavi-hakujärjestelmään, 
joka kehitettiin yhdessä kahden muun sää-
tiön kanssa. Madetoja-säätiön avustusten 
seuraava hakuaika on tammikuussa 2018.

ANNU MIKKONEN

Sävellystilausavustukset

Clarinet4 
2 000 € 
Tuomas Kettunen:  
Teos klarinettikvartetille, 10’

Foreningen Aksiom 
4 000 € 
Lauri Supponen: 
Kamariteos yhdeksälle soittajalle 
(Aksiom ensemble, NO), 20’

Henriksson, Marianna 
2 500 € 
Olli Virtaperko: 
Sooloteos keskisävelviritteiselle 
cembalolle 8’–10’ 

Kaaos Ensemble 
2 750 € 
Ilkka Hammo: 
Kamarimusiikkiteos Kaaos 
Ensemblelle (fl, sax, guit, perc) 10’

Pegasos-rahasto

Dahl, Rita 
3 000 € 
Dystooppisen yhteiskunnallisen 
kamarioopperan libreton 
kirjoittamiseen. 
Säveltäjä: Markku Klami 

Lonka, Pipsa 
2 000 € 
Tekstin ja dramaturgian 
tekemiseen teokseen Heinät, 
jossa yhdistyy musiikki, sana ja 
kuva. 
Säveltäjä: Riikka Talvitie 

Weselius, Hanna 
5 000 € 
Hanna Weseliuksen romaaniin 
Alma! perustuvan libreton 
kirjoittamiseen.  
Säveltäjä: Minna Leinonen

Työskentelyapurahat

Hille-Taskila, Sid
3 000 €

Hofmann, Heinz-Juhani
3 000 €

Jalava, Pertti
3 000 €

Suomen Säveltäjäin 
Sibelius-rahaston 
8.12.2017 jakamat apurahat

Kujala, Susanne
4 000 € 
Markus Fagerudd: 
Konsertoiva teos uruille ja big 
bandille, 10’

Puusaari, Maria 
2 000 €  
Jukka Koskinen: 
Teos viululle ja elektroniikalle, 10’

Rantanen Matti 
2 500 € 
Harri Vuori: 
Duo sellolle ja harmonikalle, 10’

Tampereen Musiikkijuhlat /  
Tampere Biennale 
3 250 € 
Veli Kujala: 
Kamarimusiikkiteos Ääni-kollektiiville 
(fl, cl, vl, vlc, pno, perc), 10–12’

Veikkola, Heidi 
4 500 € 
Sanna Ahvenjärvi ja 
Tapio Lappalainen: 
Pedag. orkesteriteos (2 fl, 2 trbn, 2 fp, 
2–3 perc, vl1, vl2, vla, vlc, cb), 7’–11’

Viisma, Hedi 
4 000 € 
Matthew Whittall: 
Teos kanteleelle ja  
jousiorkesterille, 20’ 

Kangas, Juho 
4 000 €

Kuokkala, Kimmo 
4 000 € 

Page, Timothy 
4 000 €

Pisto, Juha 
3 000 €

Yokoyama, 
Mioko 
3 000 € 
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MADETOJA-SÄÄTIÖ 20 VUOTTA
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NYKY ENSEMBLE  
- VISIONÄÄRIEN ESTRADI

SIBELIUS-AKATEMIASSA TOIMIVA NYKY ENSEMBLE ON NYKYMUSIIKIN ESITTÄMISEEN KESKITTYVÄ 

KOKOONPANO, JOKA INNOSTAA SEKÄ SÄVELTÄJIÄ ETTÄ ESITTÄJIÄ. YHTYE ON TEHNYT LOIKKIA 

YLI  MUSIIKIN GENRERAJOJEN, JA SEN KYLKIÄISEKSI  ON PERUSTETTU SÄVELLYS OPISKELIJOIDEN 

KOKEILUALUSTA NYKY LABORATORIO.
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Sibelius-Akatemian opiskelijat 
esittämässä Arnold Schönbergin 
sovitusta Gustav Mahlerin Vaeltavan 
kisällin lauluista. Veli Kujalan luotsaamalla 
periodilla nykymusiikkia heijasteltiin 
traditiota vasten teemalla “Through time 
and space”.

V
uonna 2009 Sibelius- 
Akatemian klassisen 
musiikin osastolle pe-
rustettu uuden musiikin 
yhtye NYKY Ensemble 
on toimija, josta ovat 

erityisellä tavalla innoissaan niin nuoret 
soittajat, nykymusiikin ammattilaiset kuin 
säveltäjätkin. Yhtyeen taiteellisena johta-
jana toimii pianonsoiton professori Tuija 
Hakkila, jonka ideoinnin pohjalta Ensem-
ble sai alkunsa kahdeksan vuotta sitten. 
Hakkila kertoo seuranneensa 1980-luvulla 
Pariisissa ja New Yorkissa uuden musiikin 
luentosarjoja, soittotunteja ja sävellyspa-
joja ja ehtineensä kaivata vastaavaa myös 
kotimaan oppilaitoksiin jo pidemmän ai-
kaa, ennen kuin NYKY Ensemble sai tuulta 
siipiensä alle.

Verrattuna yksittäisten opiskelijaryh-
mien projekteihin NYKY Ensemblen vah-
vuutena on toiminnan järjestäytyneisyys 

ja jatkuvuus. Ensemblessä soittaminen on 
mahdollista kaikille Sibelius-Akatemian 
instrumenttiopiskelijoille, sillä yhtyeen 
kokoonpano on konserttikohtainen ja 
riippuu kulloinkin esitettävistä teoksista. 
Opiskelijat saavat projektiin osallistumi-
sesta opintopisteitä samaan tapaan kuin 
esimerkiksi sinfoniaorkesteriperiodeista. 

NYKY Ensemble soittaa vuodessa 
yleensä neljä konserttia, joista jokaista 
ohjaa erikseen valittu musiikin ammattilai-
nen. Hakkilan mukaan ohjaajina pyritään 
käyttämään toimijoita, joilla on vahvaa 
musiikin esittämisen osaamista, taiteellista 
näkemystä, sympaattista otetta opetta-
miseen ja ohjaamiseen sekä mahdollisuus 
sitoutua kohtalaisen pitkään projektiin. 
Konsertista riippuen ohjaaja saattaa vali-
koitua ohjelmiston painotusten mukaan 
tai toisin päin. Pääasiassa Ensemblessä 
harjoitellaan uuden musiikin klassikko- 
ohjelmistoa erilaisille kamarikokoonpanoille.

Teknistä osaamista ja 
festivaaliyhteistyötä

Ensemblen koordinaattorina ja tuotta-
jana on toiminut lähes alusta asti sävel-
täjä Libero Mureddu. Mureddu nostaa 
Ensemblen tavoitteeksi esittää nykymu-
siikkia sanan laajimmassa mahdollisessa 
merkityksessä ja ilman tyylirajoituksia. 
Yhtyeen ohjelmistossa kuuluu niin Boulez 
kuin Glass, ja esiintymisareena saattaa olla 
perinteisen konserttisalin lisäksi esimer-
kiksi pop-festivaali. Mureddu kiittelee 
kaikkia näiden kahdeksan vuoden aikana 
yhtyeessä soittaneita muusikoita, jotka 
ovat venyneet todella korkeatasoisiin 

suorituksiin haastavimpienkin teosten 
parissa. Ohjelmistoon alettiin tietoisesti 
lisätä hyvin korkeaa teknistä tasoa vaativia 
teoksia sen jälkeen, kun Max Savikankaan 
ohjaamassa spektrimusiikin konsertissa 
esitettiin menestyksekkäästi Gérard Gri-
seyn Partiels vuonna 2012.

Vuosien varrella NYKY Ensemble on 
jalkautunut laajasti erilaisille areenoille. 
Muun muassa poikkitaiteelliset yhteis-
työprojektit ja esiintymiset festivaaleilla 
(Musica nova Helsinki, Flow-festivaali, 
AAVE-festivaali) tuovat vaihtelevuutta 
Ensemblen toimintakenttään. Erityisesti 
jo kolmena vuonna toteutunut yhteistyö 
Flow-festivaalin kanssa on ollut merki-
tyksellinen kohtaaminen molemmille 
osapuolille. Viime kesänä NYKY Ensemble 
toteutti Flow’ssa tunnin mittaisen konser-
tin Philip Glassin 80-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi. Ohjelmiston oli koonnut Juhani 
Nuorvala ja projektin musiikillisesta ohjaa-
misesta vastasi pianisti Emil Holmström. 
Konsertti soitettiin Flow’n The Other 
Sound -lavalla, joka keskittyy kokeellisen 
musiikin ohjelmistoon. Yhtye on saanut 
festivaaliyleisöltä lämpimän vastaan-
oton, ja muusikot kuvailivat esiintymistä 
erilaiseksi ja avartavaksi kokemukseksi. 
Muita mainitsemisen arvoisia NYKY-pro-
jekteja ovat vuonna 2014 soitettu Suomen 

ensiesitys Fausto Romitellin teoksesta An 
Index of Metals (ohjaajana Tuija Hakkila) 
sekä Musica nova Helsinki -festivaalilla 
2016 esitetty Ligetin Pianokonsertto (oh-
jaajina David Claudio ja Joonas Ahonen). 
Tanssitaiteilijoiden kanssa yhteistuotan-
toja on toteutettu jo useamman kerran 
ja Mureddu mainitseekin poikkitaiteelli-
suuden yhtenä Ensemblen tärkeimmistä 
tulevaisuuden näkymistä. 

NYKY laboratorio 
sävellysopiskelijoiden 
työkaluna

Tuija Hakkila nostaa esiin uuden musiikin 
esittämisen hyötyinä erityisesti ilmaisun 
ja soinnin laajentamisen sekä musiikillisen 
luomisprosessin lähelle pääsemisen. ”Ny-
kymusiikki antaa luonnollisen ja kiihkeän 
areenan lahjakkaille muusikoille ja antaa 
heille uskallusta ilmaista itseään”, Hak-
kila kuvailee. Opiskelijat kertovat NYKY 
Ensemblen muun muassa laajentaneen 
heidän käsitystään musiikista (esimerkiksi 
elektroniikka, äänitaide tai improvisaatio 
osana teosta), tuoneen teknisiä valmiuk-
sia esittää modernia ohjelmistoa ja uusia 
lähestymistapoja musiikkiin ja sen har-
joittelemiseen. Yhteistyö uuden musiikin 
parissa työskentelevien huippumuusikoi-

den kanssa koetaan inspiroivaksi.     
Vuodesta 2015 lähtien Sibelius-Akate-

mian sävellyksen ja musiikinteorian osas-
tolla on toiminut myös Ensemblen kylkeen 
kasvanut NYKY laboratorio. Laboratorioon 
kiinnitetään vuodeksi kerrallaan pienyhtye, 
joka kokoontuu kuukausittain. Sävellys- 
opiskelijat voivat ilmoittautua labora-
torioon ja tuoda mukanaan luonnoksia, 
valmista materiaalia tai ideoita kokeilta-
vaksi soittajien kanssa. NYKY laboratorion 
toiminnasta vastaa sävellyksen lehtori 
Juhani Nuorvala.

Nuoret säveltäjät ja sävellysopiskelijat 
pääsevät työskentelemään NYKY Ensem-
blen kanssa myös Korvat auki -yhdistyksen 
yhteistyökonserttien kautta. Yhdistys on 
vuodesta 2012 järjestänyt lähes vuosittain 
jäsenistölleen teoshaun, johon osallistu-
neista teoksista on muodostettu NYKY 
Ensemblen konserttiohjelma. Valittuja 
teoksia harjoitellaan viikoittain yhdessä 
muusikoiden, säveltäjän sekä ohjaavan 
opettajan kanssa noin kuukauden ajan.  

MATILDA SEPPÄLÄ 
Kirjoittaja on taiteen kentällä laajasti  
navigoiva nuori säveltäjä. Tällä hetkellä 
hän suorittaa sävellyksen opintojaan  
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

”NYKYMUSIIKKI ANTAA 
LUONNOLLISEN JA 
KIIHKEÄN AREENAN 

LAHJAKKAILLE 
MUUSIKOILLE JA ANTAA 

HEILLE USKALLUSTA 
ILMAISTA ITSEÄÄN.”
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Suomen Säveltäjien vuoden 
2017 kärkihanke on syksyn 
aikana vienyt yhdeksän 
säveltäjää musiikkiopistoihin 
eri puolille Suomea. Heidän 
kiitollisena tehtävänään on 
ollut johdatella oppilaat 
ja opettajat paitsi oman 
äänensä, myös keksimisen 
ilon äärelle.    

ILMAISUN VOIMAA JA LUOMISEN ILOA 
– ÄÄNENI ÄÄRELLE INNOSTAA  
SEKÄ OPPILAITA ETTÄ OPETTAJIA

”ILMAISUVOIMA TULEE 
ESILLE ESIMERKIKSI 

SÄVELLYSHARJOITUKSIIN 
KUULUVASSA 

IMPROVISOINNISSA, 
JOKA VIE AJATUKSET 

POIS SUORITTAMISESTA. 
JA NI MENOMAAN 
SUORITTAMISEN 
PAINEISTA POIS 

PÄÄSEMINEN TEKISI 
NÄHDÄKSENI HYVÄÄ 

MONILLE OPPILAILLE.”

Syyslukukauden alussa yhdeksän 
ensimmäistä säveltäjää sai aloittaa työt 
seitsemällä eri paikkakunnalla ympäri 
Suomen. Kukin hankkeen säveltäjä on 
valinnut opetustyöhön itselleen luon-
tevimman lähestymistavan. Jotkut ovat 
antaneet soitonopettajille sävellyspeda-
gogista koulutusta, toiset taas ohjanneet 
opettajien tai oppilaiden soitinryhmää 
improvisoinnissa, säveltämisessä ja 
sovittamisessa. Säveltämistä on ope-
tettu myös musiikin hahmotustaitojen 
tunneilla sekä musiikin perusteiden 
tunneilla, jolloin mukana on ollut mu-
siikin perusteiden opettaja.

Alkuvaiheessa säveltämistä on 
kaikissa opistoissa aloiteltu ryhmissä, 
jotta mahdollisimman moni oppilas 
pääsisi osalliseksi opetuksesta. Keväällä 
suunnitelmissa on järjestää myös sävel-
lyksen pienryhmä- ja henkilökohtaista 
opetusta kaikille siitä innostuneille.

Varsinaisen opetustyön lisäksi 
säveltäjien tehtävänä on ollut kehittää 
ja kokeilla oppilaidensa kanssa erilaisia 
sävellysharjoituksia. Myöhemmin har-
joitukset on tarkoitus koota materiaali-
pankiksi, joka on kaikkien saatavilla.

Pois suorittamisen paineista

Ilkka Hammo on johdatellut 
Pirkanmaan musiikkiopiston oppilai-
ta säveltämisen maailmaan musiikin 
perusteiden tunneilla. Suurin osa hänen 
oppilaistaan on yli 15-vuotiaita, mutta 
on joukossa nuorempiakin. Aluksi 
ryhmä on laatinut yhdessä esimerkiksi 
viivoista, pisteistä ja erilaisista kuvioista 
muodostuvan graafisen partituurin. 
Sitten se on muutettu musiikilliseen 
muotoon, ensin laulaen tai muita ääniä 
suulla tuottaen ja sen jälkeen omilla 
soittimilla ryhmässä improvisoiden. 
Hammon ajatuksena on jatkaa kevääl-
lä työtä pienemmän ryhmän kanssa, 
jolloin kukin voisi säveltää oman 
kappaleensa.

Hammo on toiminut vuosien 
ajan kitaransoitonopettajana muun 
muassa Käpylän musiikkiopistossa ja 
Tampereen Suzukikoulussa. Hän on 
pitänyt kitaristeille myös ryhmätun-
teja, joilla mukana on ollut muitakin 

soittimia. Ääneni äärelle -hankkeessa 
Hammo näkee tehtävänään johdattaa 
oppilaat keksimisen äärelle. 

”Soitonopiskelu saattaa joskus jäädä 
vain sorminäppäryyden tasolle, jolloin 
ei kunnolla päästä musiikin pariin. 
Säveltämisen avulla taas päästään käsik-
si ilmaisuun, luovuuteen, jota nuorissa 
on todella paljon. Ilmaisuvoima tulee 
esille esimerkiksi sävellysharjoituksiin 
kuuluvassa improvisoinnissa, joka vie 
ajatukset pois suorittamisesta. Ja ni-
menomaan suorittamisen paineista pois 
pääseminen tekisi nähdäkseni hyvää 
monille oppilaille”, Hammo sanoo. 

Kohti luovaa ajattelua

Adam Vilagille on kertynyt jo aiemmin 
kokemusta sävellyksenopetuksesta, 
sillä hän on opettanut sävellystä muun 
muassa Sibelius-Akatemian Kuopion 
osastolla vuodesta 2009 lähtien. 
Suomen Säveltäjien kärkihanke vei 
Vilagin Kuopion konservatorioon, 
missä hän on opastanut opettajia 
sävellyksenopetukseen toiminnallisten 
harjoitusten kautta. 

Yhden harjoituksen tavoitteena on 
ollut ryhmäimprovisaatioiden kautta 
saada aikaan tiettyjä tunnelmia, joko 
omalla keholla tai soittimella. Toisessa 
harjoituksessa Vilagin opettajaoppi-
laat ovat ensin kuunnelleet teoksen ja 
piirtäneet siitä sen jälkeen kuvan. Sitten 
piirustuksista on keskusteltu, minkä 
jälkeen jokaisen on pitänyt muuttaa 

Ä
äneni äärelle 
-sävellyspeda-
gogiikkahanke 
pyörähti käyntiin 
toukokuussa 
pidetyllä valmen-
nuskurssilla, jolle 

osallistui 19 säveltäjää. Kurssin ohjaa-
jina toimivat Riikka Talvitie, Markku 
Klami, Olli Kortekangas sekä hank-
keen primus motor Minna Leinonen, 
ja sen aikana sävellyksenopetuksen 
metodeihin ja harjoituksiin paneudut-
tiin yhdessä. Lisäksi Sanna Ahvenjärvi 
ja Tapio Lappalainen kokosivat omia 
esimerkkitehtäviään yhteiseen materi-
aalipankkiin säveltäjien käytettäviksi.
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Olen vahvasti sitä mieltä, että kaikessa 
oppimisessa, sivistyksen hankkimises-
sa ja luovassa työssä parhaisiin tulok-
siin päästään useiden vuosien aikana 
tehtävällä pitkäjänteisellä ja toistuvalla 

työllä. Säveltäminen ja säveltäjänä kasvaminen tapah-
tuvat äärimmäisen hitaasti ja ne ovat elämän mittai-
nen matka. Sen typistäminen Young People Com-
posing -seminaarissa Pohjoismaisilla musiikkipäivillä 
Lontoossa (s. 15) esitellyn Music Maze -toimintatavan 
mukaiseen yksipäiväiseen työpajaan esityksineen voi 
toki toimia innoittavana avauksena nuorelle oppi-
laalle. Nopea pintaraapaisu on siksi tärkeä ja sille on 
varmasti tilausta, mutta innostuksen ylläpitämiseen 
tarvitaan etenemismahdollisuuksia tarjoavia raken-
teita. Music Mazen tapauksessa näitä rakenteita ei 
ole, vaan seuraava oppilasryhmä tulee taas tekemään 
omat kokeilunsa päivän mittaisessa työpajassa. Nancy 
Evans kertoi seminaarissa, että hänellä on jo pitkään 
ollut suunnitelmia dokumentoida hankkeen työtä, 
mutta toistaiseksi julkaisuja ei vielä ole tullut. Olisikin 
erittäin kiinnostavaa päästä näkemään minkälaisia 
mahdollisesti pitkäaikaisempia vaikutuksia hankkeella 
on ollut sen kohdepiiriin kuuluneille oppilaille. Onko 
säveltämistä päästy jatkamaan, millä keinoin ja minkä-
laisissa muodoissa?

Jatkuvan, pitkäjänteisen oppimisen suhteen näen 
meidän suomalaisten tilanteen hyvänä. Meillä on 
kansainvälisesti arvostettu, maatamme kattavasti pal-
veleva musiikkioppilaitosten verkko. Lasten ja nuorten 
pääseminen musiikkiopintojen pariin ammattitaitois-
ten opettajien johdolla on huomattavasti paremmalla 
tasolla kuin monessa muussa paikassa maailmassa. 

SÄVELTÄJÄKSI 
KASVAMINEN ON ELÄMÄN 

MITTAINEN MATKA

piirustus uudelleen soivaan muotoon omalla 
instrumentillaan.

Vilagi näkee sävellyksenopetuksen tuke-
van luovaa ajattelua laajemminkin.”Sävel-
täminen tiukassa mielessä on pitkä, syste-
maattinen prosessi, eikä kaikkien tarvitse 
toki pyrkiä siihen. Omana tavoitteenani on 
innostaa oppilaita luovaan, omakohtaiseen 
ajatteluun.”

Hammo ja Vilagi ovat molemmat ilahtu-
neita sävellystuntien saamasta vastaanotosta. 
He ovat yhtä mieltä siitä, että musiikin luova 
tuottaminen näyttää innostavan nuoria vielä 
enemmän kuin soittaminen. Kumpikin on 
niin ikään vakuuttunut siitä, että sävellyshar-
joitusten kautta tapahtuva ilmaisun vahvistu-
minen heijastuu myös soittamiseen ja palve-
lee näin myös soittotaidon kehittymistä.

Elämää hankkeen jälkeen

Musiikin uusissa opetussuunnitelmissa sä-
veltäminen on nostettu vahvasti esiin, ja näin 
ollen alalla tarvitaan nyt entistäkin enemmän 
säveltäjiä, joilla on myös sävellyspedagogisia 
taitoja. Kärkihankkeen ensisijaisena tavoit-
teena on integroida sävellyksenopetus osaksi 
musiikkiopisto-opintoja.

”Ääneni äärelle koulutti 19 pedagogiikasta 
kiinnostunutta säveltäjää toimimaan lasten ja 
nuorten kanssa, ja keväällä heistä vielä kolme 
aloittaa sävellyksenopetuksen musiikkiopis-
toissa Teoston ja Musiikin edistämissäätiön 
hankkeelle myöntämien avustusten turvin”, 
Minna Leinonen kertoo. ”Ja verkostomme 
on tietenkin musiikkioppilaitosten ja koulu-
jen käytettävissä vielä hankkeen jälkeenkin. 
Rahoitus vain on haettava muualta.” 

Säveltäjät ovat siis omalta osaltaan tarttu-
neet haasteeseen ja ovat valmiita tarjoamaan 
omaa osaamistaan matkalla kohti uuden-
laisia musiikin oppimisen ja kokemisen 
malleja. 

ANU AHOLA
Kirjoittaja on FMQ-lehden päätoimittaja. Hän on 
sukeltanut sävellyksen opetuksen maailmaan 
kirjoittaessaan yhdessä Heidi Partin kanssa kir-
jan Säveltäjyyden jäljillä – Musiikintekijät tulevai-
suuden koulussa (Sibelius-Akatemian julkaisuja 
2016). Hän on myös toimittanut yhdessä Juha 
Nikulaisen kanssa suomalaisen lastenmusiikin 
historiikin Aika laulaa lapsen kanssa – Polkuja 
lastenmusiikin historiassa (WSOY 2010).

”Tickets, please.”

N
äillä vahtimestarin lausumilla 
sanoilla alkoi ensimmäinen päi-
vämme Young People Composing 
-seminaarissa, joka järjestettiin 
Pohjoismaisten musiikkipäivien 
yhteydessä Lontoon South Bank 
Centressä. Yhdistyksemme lähetti 

paikan päälle seminaaria seuraamaan Ääneni äärelle -hank-
keemme työryhmästä puheenjohtaja Minna Leinosen 
ja minut. Tartuimme mielellämme tilaisuuteen tutustua 
sikäläiseen lasten ja nuorten sävellyspedagogiikkaan.

Torstain 28.9. aamuyön tunteina Minna oli jo ehtinyt 
lentää Tampereelta Helsinkiin, kun itse olin vasta saanut 
raahauduttua kentälle Helsingin päässä matkaseuraksi 
lupautuneen puolisoni kanssa. Norwegian ja Finnair len-
nättivät mukavan sekalaisen seurakuntamme erikokoisina 
palasina Gatwickiin ja Heathrowlle, josta edelleen aamupäi-
vän tuntien aikana hakeuduimme toteamaan festarihotellin 
90-lukulaista ruotsinlaivatunnelmaa henkivät fasiliteetit.

Pitäydyn turinoimasta sen enempää itse festivaalista 
taikka sen järjestelyistä – niistä sanan säilää heiluttaa Jarkko 
Hartikainen omassa tekstissään (s. 18) – mutta festivaalin, 
sanoisinko, haastavat järjestelyt aiheuttivat pienen yllätyk-
sen Minnalle ja minulle, kun saavuimme seminaarin ensim-
mäiseen tilaisuuteen: ovella meiltä kyseltiin lippuja, vaikka 
tilaisuuden piti olla ilmainen ja olimme siihen saamamme 
(varsin niukan) ohjeistuksen mukaan etukäteen ilmoittau-
tuneet. No, mitäs pienistä – hiukan säätämistä ja olimme 
mukana menossa ja vielä ihan ajoissa.

Seminaarin ensimmäinen päivä – 
musiikkikasvatuksen taustoja ja haasteita

Young People Composing -seminaarin avasivat puheenvuo-
roillaan Birmingham Contemporary Music Groupin 
(BCMG) koulutustoiminnan johtaja Nancy Evans, 

Tämä laadukas työ on osaltaan vuosikymmenten 
aikana nostanut maailmanmaineeseen useita säveltäjiä, 
muusikoita ja kapellimestareita, puhumattakaan siitä 
yleissivistävästä vaikutuksesta, joka sillä on ollut oman 
kenttämme yleisöjen kasvattajana ja tätä kautta tulevai-
suuden mahdollistajana.

Yhdistyksemme Ääneni äärelle -hankkeen kautta teh-
tävässä työssä korostuu Music Mazea pitkäjänteisempi 
ja -kestoisempi säveltämisen opiskelu, jossa kantavana 
ideana ei ole ”composing with children.” Pikemmin-
kin meillä lapset ja nuoret tekevät itse sävellyksensä, 
ja opettajan tärkeänä roolina on olla taustatukena ja 
neuvonantajana oppimisprosessissa, ei toimia määrää-
vänä auktoriteettina. Sävellyksenopettajan roolista en 
muista koskaan kuulleni lausuttavan viisaammin, kuin 
mitä ensimmäinen sävellysopettajani, myös pitkän uran 
musiikkioppilaitoksen piirissä annettavan sävellyskoulu-
tuksen kehittäjänä tehnyt säveltäjä Tuomo Teirilä totesi 
Turun musiikkiakatemian opintojeni aikana:

”Koska säveltäminen viime kädessä on säveltäjän 
nuoteiksi siirrettyä ajatusta, on selvää ettei opettaja 
voi ajatella näitä ajatuksia opiskelijan puolesta. Mutta 
opettaja voi antaa säveltäjän tarvitsemia tietoja ja taito-
ja ja luotsata opiskelijaa välttämään pahimpia karikoita. 
Usein opettaja voi auttaa opiskelijaa löytämään useista 
vaihtoehdoista käytännöllisimmän ja tehokkaimman. 
Säveltäminen on luovaa toimintaa, mutta luovuus ei 
synny tyhjästä; sävellysopettajan tehtävänä on avata 
opiskelijalle mahdollisimman monipuolisia tiedon, 
ajattelun ja tekniikan ovia, mutta ei vahtia sitä, kulkeeko 
oppilas niiden kautta.”

Ääneni äärelle -hankkeemme kautta tarjoamme nuorille 
oppijoille Suomen musiikkiopistoissa mahdollisuuden 
hypätä mukaan säveltämisen mielenkiintoiseen maail-
maan. Työmme mahdollistaa oppilaille kauaskantoisen 
kiinnostuksen syttymisen säveltämiseen. Hankkeemme 
toivottavasti suotuisa eteneminen maamme musiik-
kioppilaitoksissa myös tulevina vuosina avaa oppilaille 
hyvät etenemismahdollisuudet säveltämisen joskus 
kivikkoisella, mutta niin palkitsevalla tiellä. Samalla 
sivistämme ja kasvatamme taas uutta sukupolvea 
avaamalla heille näkoalat aikamme musiikin kiehtovaan 
ja loputtoman monipuoliseen maailmaan sekä tuomalla 
elävät säveltäjät näkyviksi musiikkiopistojen arjessa. 
Näkisin, että meillä on tässä käsissämme vahva valtti-
kortti musiikkikoulutuksen kentällä kansainvälisestikin 
tarkasteltuna. 

MARKKU KLAMI

Lainaus Tuomo Teirilän ajatuksista on hänen  
kotisivuiltaan, www.tuomoteirila.fi

YOUNG PEOPLE COMPOSING 
-SEMINAARI  
POHJOISMAISILLA 
MUSIIKKIPÄIVILLÄ 
LONTOOSSA
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alkaen! Mitä tulee lasten ja nuorten sä-
vellyspedagogiikkaan, Englanti voidaan 
ainakin tästä näkövinkkelistä nostaa 
aikamoiseen edelläkävijän asemaan. 
Seminaarin aikana ei tosin sen enempää 
avattu sitä, millä tavoin säveltäminen on 
koulumaailmassa näkynyt, vaan enem-
män keskityttiin nykyhetken ongelmien 
käsittelyyn ja esittelemään koulumaail-
maan sen ulkopuolelta kohdennettavaa 
toimintaa.

Fautleyn ja Robinsonin puheen-
vuoroissa tuli esiin heidän näkemyk-
sensä musiikkikasvatuksen asemasta 
englantilaisessa koulujärjestelmässä. 
Se kuulosti näin suomalaisen korviin 
kovin tutulta: tuntimäärät on pieniä, ja 
kahdeksannelta luokalta alkaen musiik-
ki on vapaavalintainen aine. Musiikin 
saamaa tuntiresurssia pidettiin puhujien 

Hänen näkemyksensä mukaan poliitti-
nen ilmapiiri englantilaisessa musiikki-
kasvatuksessa näyttäytyy osin sellaisena, 
että taidemusiikissa kaikki paras on jo 
sanottu ja tehty. Uusi musiikki ei ole 
suuressa nosteessa tässä kuvassa.

Kompaktin avajaistilaisuuden 
päätyttyä seminaaripäivä jatkui pienen 
tauon jälkeen luennolla, jossa esiteltiin 
lääkkeitä yllä kuvattuihin vaivoihin. 
Keskiöön nostettiin BCMG:n Music 
Maze -hanke. Hankkeen vetäjä Nancy 
Evans loi kattavan katsauksen tähän 
8–11-vuotiaiden koululaisten parissa 
tehtävään toimintaan. Hanke on oikeas-
taan hiukan väärä sana, koska kyseessä 
on BCMG:n vanhin yhtäjaksoisesti 
ylläpitämä musiikkikasvatuksen toimin-
tamuoto. Music Maze käynnistettiin jo 
vuonna 2001, ja nykyinen toiminta on 
laajuudeltaan kasvanut kunnioitusta 
herättävän suureksi. Pääsääntöisesti 
hankkeen piiriin pääsee joka kuukausi 
n. 25 oppilaan kouluryhmä säveltä-
mään BCMG:n yhtyeen muusikoiden 
johdolla. Hanke toimii samalla näyteik-
kunana yhtyeen tuleviin konsertteihin, 
joissa viime kaudella on soitettu mm. 
Boulezia ja Birtwistleä.

Music Mazessa Evansin yksi lähesty-
mistapa lasten omaan säveltämiseen on 
käyttää työskentelyn pohjana tulevassa 
konsertissa esitettävää nykymusiik-
kiteosta. Pyrkimyksenä on, että uusi 
musiikki monine ilmenemismuotoi-
neen ja keinovaroineen avartaa lasten 
kokemuksia musiikista. Nykymusiikki 
pyritään tarjoilemaan jännänä ja 
hauskana tekemisenä, jonka parissa on 
mukava viettää aikaa ja tutkia erilaisia 
asioita. Ryhmäopetustilanne koros-
taa tässä oppilaiden säveltämisessä ja 
kokeiluissa myös vahvasti toiminnan 
sosiaalisia vaikutuksia. Avauspäivän 
luentojen filosofian ja teorian vastapai-
noksi seminaarin seuraavina päivinä oli 
luvassa suoraa toimintaa.

Seminaarin toinen ja kolmas 
päivä – ”composing with 
children”

Seminaarin toisena ja kolmantena 
päivänä seurasimme Evansin työpa-

joja kahden oppilasryhmän paris-
sa. Observointiryhmäämme liittyi 
mukaan viime kevään Ääneni äärelle 
-koulutukseemme osallistunut Adam 
Vilagi, joka oman teoksensa esityksen 
lisäksi oli tullut paikalle seuraamaan 
seminaaria. Evans käynnisti työpajat 
erilaisilla lämmittelyharjoituksilla, 
joista monet muistuttivat läheisesti 
oman hankkeemme kouluttajille ja 
koulutetuille tuttuja harjoituksia. 
Varsinkin Minna esitteli samankaltai-
sia harjoituksia ansiokkaasti jo viime 
toukokuun koulutuksemme yhteydes-
sä. Alkulämmittelyjen jälkeen oppilaat 
pääsivät jakautumaan opetustilassa 
mieleisiinsä paikkoihin ja tekemään 
”omaa ääntään” heille jaettujen mai-
noslehtisten avulla. Vapaaehtoisia op-
pilaita pyydettiin esittelemään äänensä 
muille. Lapsethan usein innostuvat 
pienen ujostelun jälkeen näissä har-
joituksissa siinä määrin, että saimme 
kuullaksemme ison liudan virkistävän-
kin erilaisia ääniä.

Äänikavalkadin jälkeen Evans esitteli 
oppilaille työpajan työskentelyn poh-
jaksi valitun sävellyksen, tässä tapauk-
sessa käynnissä olleella festivaalillakin 
kuullun norjalaisen Øyvind Torvundin 
kamariyhtyekappaleen Neon Forest 
Space vuodelta 2009. Meitä työskente-
lyä seuranneita hiukan hämmensi tapa, 
jolla aikamme musiikki oli kytketty 
työpajatoimintaan. Evansin esittely oli 
varsin niukka: säveltäjän nimi, kotimaa 
sekä teoksen nimi kerrottiin, ja perään 
kyseltiin oppilaiden ajatuksia siitä, mitä 
nimi heille tuo mieleen. Jo edellisen 
päivän luennolla Evans oli todennut, 
ettei Music Mazen työpajoissa kuunnel-
la näitä työskentelyn pohjaksi valittuja 
musiikkiesimerkkejä ainakaan kokonai-
suudessaan saati tutustuta niiden nuot-
tikuvaan. Oppilasryhmän opettajalle 
tarjotaan myöhemmin YouTube-linkki, 
josta valitun kappaleen voi oppilaiden 
kanssa halutessaan kuunnella työpajan 
jo päätyttyä.  Vaikka itse työpajoissa 
on mukana muusikkoja, ja he soittavat 
pieniä katkelmia teoksista, rohkenen 
olla sitä mieltä, että uuden musiikin 
esilletuonti jää tällaisella työtavalla aika 
ohuelle pohjalle.

Varsinaista sävellystyötä varten 
oppilaat jaettiin pienempiin ryhmiin, 
joissa he pääsivät kehittelemään omia 
ideoitaan, ohjenuoranaan pääasiassa 
”esitellyn” uuden musiikin teoksen 
nimen nostattamat ajatukset ja mieli-
kuvat. Tässä vaiheessa työskentelyssä 
nousi paikoitellen selvästikin esiin jo 
ensimmäisen seminaaripäivän aikana 
käytetty lausahdus ”composing with 
children”. Muusikot seurasivat tarkasti 
lasten työskentelyä ja monessa kohtaa 
osallistuivat siihen hyvinkin vahvasti, 
välillä varsin ohjaavalla, jopa määrääväl-
lä tavalla. Tässä tuli esiin yksi suuri ero 
Music Mazen ja Ääneni äärelle -hank-
keen pedagogiikan välillä: siinä missä 
englantilaiset kollegamme näyttävät ot-
tavan opettajina toisinaan huomattavan 
voimakkaan, määrittelevän ja ohjaavan 
roolin, korostuu omassa lähestymis-
tavassamme lapsen oman intuition ja 
ilmaisunvapauden kunnioittaminen ja 
vaaliminen.

Pintaraapaisuista 
pitkäjänteisyyteen

Music Mazen toiminta tavoittaa suuria 
määriä oppilaita kuukausittain, vuodes-
ta toiseen – oppilaita, joiden kosketus 
oman musiikin tekemiseen normaalin 
koulumaailman piirissä on vaarassa 
jäädä olemattomaksi musiikin niukan 
tuntiresurssin johdosta. Laajuudestaan 
huolimatta toiminta näyttäytyi suo-
malaisesta näkökulmasta verrattain 
hentona pintaraapaisuna: työpajat 
kestivät muutamia tunteja yhden päivän 
aikana, ja niissä toisinaan voimakkaas-
tikin opettajan ohjauksessa syntyneet 
oppilaiden sävellykset esitettiin päivän 
päätteeksi enimmäkseen lasten huol-
tajista koostuneelle yleisölle. Tämän 
lisäksi oppilasryhmän oma opettaja voi 
valintansa mukaan soittaa myöhemmin 
koulussa YouTube-nauhoitteen oppi-
laiden työpajan taustalla olleesta uuden 
musiikin teoksesta. 

Vaikka tällainen toiminta on var-
masti oppilaille mieluista ja virkistävää, 
varsinkin kun he itse esittävät työpa-
joissa tekemänsä sävellykset, epäilen 
sen mahdollisuuksia innostaa oppilaita 

jatkamaan kokeilujaan säveltämisen pa-
rissa pidemmällä aikavälillä. Suomessa 
lasten ja nuorten parissa toteutettu 
sävellyspedagogiikka toimii pitkäjäntei-
semmin: projektit ja varsinkin musiik-
kiopistojen piirissä tehtävä työ levit-
täytyy pidemmälle, jopa usean vuoden 
aikajaksolle. Rauhallisempi työtahti luo 
hienot mahdollisuudet musiikillisten 
ideoiden maisteluun, analysointiin, jat-
kokehittelyyn ja tätä kautta sävellyksel-
lisen ajattelun ja käsityötaidon kehitty-
miseen. Tästä työstämme voimme olla 
Suomessa ylpeitä. 

Kolmepäiväinen Young People 
Composing -seminaari keskittyi Nancy 
Evansin Music Maze -projektin ympä-
rille, Fautleyn ja Robinsonin yleisem-
män tason pohdintojen jäädessä hiukan 
sivujuonteen asemaan. Seminaarin 
parasta antia olikin Evansin työtapoihin 
tutustuminen; hänen jo toistakymmen-
tä vuotta kehittämänsä käytännöt lasten 
ryhmäsävellysopetuksessa antoivat 
monia hyviä ideoita myös meidän 
suomalaisten sävellyspedagogien 
työhön. Virkistävää oli myös huomata, 
miten monet työtavat olivat meille jo 
tuttuja – useat lämmittelyharjoitukset 
ja sävellysten ideointi pienryhmissä 
olivat pitkälti samanlaisia, joita olemme 
itsekin suunnitelleet ja käyttäneet. Voisi 
ehkä jopa todeta, että maasta ja kulttuu-
rista riippumatta musiikillinen keksi-
minen tuntuu etenevän jossain määrin 
samankaltaisia polkuja. Musiikin parissa 
tehtävä yhteisöllinen toiminta, oli se sit-
ten säveltämistä, kuorolaulua tai vaikka 
soittamista, on omiaan yhdistämään ih-
misiä, taustoista riippumatta. Musiikin 
roolia siltana kulttuurien välillä tulisikin 
siksi tukea myös päätöksenteossa.

MARKKU KLAMI
Kirjoittaja on säveltäjä, joka sävellystyönsä 
ohella toimii Suomen Säveltäjien sekä 
Suomen musiikkineuvoston hallituksissa 
ja opetustehtävissä pääkaupunkiseudun 
musiikkiopistoissa. Sävellyspedagogii-
kan hankkeista hän on mukana Suomen 
Säveltäjien Ääneni äärelle -hankkeen 
työryhmässä ja kouluttajana sekä Metropo-
lia-ammattikorkeakoulun SäPe-hankkeen 
kouluttajana.

Birmingham Cityn yliopiston kasvatus-
tieteiden professori Martin Fautley ja 
valtakunnallisen uuden musiikin Sound 
and Music -yhdistyksen koulutuspro-
jektien johtaja Judith Robinson. Näissä 
alustuksissa luotiin katsaus lasten ja 
nuorten musiikkikasvatukseen ja sen 
traditioihin Englannissa. Sekä Fautley 
että Robinson mainitsivat puheen-
vuoroissaan, ettei meille suomalaisille 
hyvinkin tuttua, kattavaa musiikkiopis-
tojen verkkoa ole Englannissa vastaaval-
la tavalla olemassa. 

Musiikkikasvatuksen toteutusvastuu 
on siellä vahvasti peruskoulun harteilla. 
Tilannehan on toisaalta pitkälti sama 
meillä Suomessakin, silloin kun lapsi 
tai nuori ei erikseen harrasta musiikkia 
myös vapaa-ajallaan. Konservatorioita 
on Englannissakin, mutta niissä opis-
kelu on useassa tapauksessa monin 
verroin hinnakkaampaa kuin Suomessa, 
eivätkä lapset ja nuoret opiskele niissä 
samoissa määrin kuin ikätoverinsa meillä 
Suomessa. Maamme musiikkioppilaitos-
ten verkosto tavoittaa melko hyvin kun-
kin ikäluokan. Kiitos hyvästä tilantees-
tamme kuuluu sille kauaskantoiselle ja 
hienolle työlle, joka saatiin maassamme 
varsinkin 1960-luvun musiikkiopistojen 
perustamisbuumissa alulle – ja jota on 
ansiokkaasti siitä jatkettu ja kehitetty. 
Toivon todella, ettei tämä kansainväli-
sessäkin vertailussa esimerkillinen tilan-
teemme tule nykyisessä leikkausvimman 
kurimuksessa kärsimään.

Suomessa on valtakunnallinen 
luovuutta peräänkuuluttava opetussuun-
nitelmatyö kovassa vauhdissa: perus-
koulun uusi opetussuunnitelma (OPS) 
tuli käyttöön viime vuonna, ja taiteen 
perusopetuksen syksyllä 2018 voimaan 
astuva OPS on nyt kuumeisen sovelta-
mistyön pyörteissä maamme musiik-
kiopistoissa. Englannissa luova tekemi-
nen on musiikin saralla – kutsutaan sitä 
nyt tässä säveltämiseksi – nostettu osaksi 
valtakunnallisia opetussuunnitelmia jo 
huomattavasti aiemmin. Robinson kertoi 
sävellyksen tulleen mukaan sikäläisiin 
valtakunnallisiin OPSeihin jo vuonna 
1987, ja tätäkin ennen säveltämisen 
opettamiseen on tehty useita erilaisia 
kokeiluja ja avauksia jo 1940-luvulta 

ENGLANNISSA 
SÄVELTÄMISEN 
OPETTAMISEEN 

ON TEHTY USEITA 
ERILAISIA KOKEILUJA 

JA AVAUKSIA JO 
1940-LUVULTA ALKAEN.

mielipiteissä liian pienenä. Varsinkin 
nykymusiikin tilannetta Fautley piti hei-
kohkona, sillä jos sitä edes sisällytetään 
osaksi musiikinopetusta, esille pääse-
vät pääasiassa Steve Reichin ja Philip 
Glassin kaltaiset nimet – ja hekin vain 
jo taaksensa jättämän minimalistisen 
kautensa teosten välityksellä. 

Tilanteessa vaikuttaa olevan paljon 
yhtäläisyyksiä maidemme välillä: vaikka 
opetussuunnitelmissa peräänkuulu-
tetaan luovuutta ja luovaa tekemistä, 
sitä parhaimmalla mahdollisella tavalla 
tukevat ja edistävät taide- ja taitoaineet 
on koulujen tuntikiintiöissä näivetetty 
erittäin vähäiseen asemaan. Fautley toi 
tässä kohden esiin erinomaisen kysy-
myksen siitä, miten välttää taidemusiikin 
muuttuminen ”kuolleiden säveltäjien 
museoksi”, kun niukan tuntiresurssin ra-
joissa ehditään luomaan vain ylimalkai-
nen katsaus taiteen pitkään kaanoniin. 
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NMD´17 keää kohtelua pohjoismaisille kolle-
goille, jotka olivat varta vasten mat-
kustaneet ja majoittuneet Lontooseen 
osallistuakseen festivaalille! Sähläyksen 
taustalla oli ymmärtääkseni yhteis-
työkumppaniksi valitun Southbank 
Centren tilapanostukset festivaalille. 
Tässä merkittävässä taidekeskuksessa 
toki tapahtuu paljon, eivätkä tilavuok-
rat varmasti ole huokeita. Vaikeata on 
silti nähdä suurena ”kansainvälistymi-
senä” sitä, että konsertteja tuotetaan 
vain muutamakymmenpäisiä yleisöjä 
vetäviin pikkuhuoneisiin. Ilmeisesti 
kaikkiin konsertteihin olisi lopulta 
mahtunut jonottamalla, mikäli tällai-
seen olisi jaksanut nöyrtyä. Itseltäni jäi 
lippukaaoksen takia lopulta kokematta 
nuoren Distractfold-yhtyeen konsertti, 
mikä harmitti, koska tunsin laajasti niin 
konsertin säveltäjiä kuin esiintyjiäkin. 
Tämän valossa festivaalijohtaja Martin 
Q Larssonin ohjelmakirja-alustus ”eri 
yleisöjen tapaamisesta ja sekoittumises-
ta” vaikutti jokseenkin koomiselta. Toki 
sekoittumista tapahtui niissä konser-
teissa, jotka järjestettiin Southbank 
Centren aulatiloissa – esimerkiksi lau-
luyhtyekonserttiin sekoittui paljon kil-
juvia lapsia ja äänenkäytöltään tilanne-
tajuttomia aikuisia. Southbank Centren 
musiikkijohtaja Gillian Moore puhui 
siitä, kuinka lontoolaisyleisö ei halua 
konsertteja, vaan elämyksiä – ikään 
kuin konserttisalittomuus olisi ollut 
kauttaaltaan tietoinen taiteellinen va-

TUNNELMIA  
POHJOISMAISILTA  

NYKYMUSIIKKIPÄIVILTÄ  
LONTOOSTA

MAAILMAN VANHIN NYKYMUSIIKKIFESTIVAALI,  POHJOISMAISET MUSIIKKIPÄIVÄT, JÄRJESTETTI IN 

28.9.–1.10.2017 S OUTHBANK CENTRESSÄ LONTOOSSA. AVAJAISKONSERTIN SIBELIUKSEN OHELLA 

NUORET POHJOISMAISET SÄVELTÄJÄT PÄÄSIVÄT FESTIVAALIN TÄMÄN VUODEN OHJELMISTOSSA 

ILAHDUTTAVASTI ESI IN. LIPPUONGELMISTA JA LI IAN VÄHÄISISTÄ HARJOITUSAJOISTA 

HUOLIMATTA FESTIVAALILLA OLI  TUTTUUN TAPAAN ILOINEN JA HYVÄ YHTEISHENKI.

linta. Toimivaa elämysmäisyyttä tarjosi 
onneksi festivaali-isäntänä toimineen 
ruotsalaisviulisti Georges Kentrosin 
letkeänhauskat konserttijuonnot. 

Ero pohjoismaiseen mentaliteettiin 
näkyi myös muusikkokulttuurissa. 
Vuodelta 2013 oleva vaskikvintettoni 
Radix sai kelpo esityksen London 
Sinfoniettan suorastaan virtuoosisten 
vaskisoittajien käsissä. Koska kysees-
sä oli ensimmäinen kerta, kun kuulin 
tämän kappaleen muiden muusikoiden 
kuin sen kantaesittäneen ja sillä ym-
päri Eurooppaa kiertäneen Ensemble 
Schwerpunktin soittamana, oli 
helppoa kuulla miten lisäharjoitukset 
olisivat tuoneet yhteissoittoon ja tulkin-
taan draivia ja päättäväisyyttä, joka olisi 
nostanut esityksen vielä uudelle tasolle. 
Lontoolaisten kvintetti oli yksilötasolla 
ja soinnillisesti maailman huipputasoa, 
mutta paikallisen harjoituskulttuurin 
(tai sen puuttumisen) mukaisesti teos 
laitettiin kasaan pääosin edellispäivänä. 
Tämä ei voi olla kiristämättä soittajien 
hermoja uuden ohjelmiston parissa. 
Ainoana paikalla olleista vaskikonsertin 
säveltäjistä sainkin harjoitusten aluksi 
käyrätorvistilta oikein emälatauksen 
poikkeuksellisen kriittistä, painokelvo-
tonta palautetta eräästä turhaan täyteen 
ahdetusta tahdinpuolikkaasta...

Nuoria tekijöitä esiin

Erikoisena piirtenä paljastui, ettei festi-
vaalijohtaja Martin Q Larsson ollut osal-
listunut festivaalilla esitettyjen teosten 
valintaan lainkaan, vaan oli delegoinut 
tämän tehtävän eri toimikunnille, joiden 
kokoonpanoja en huomannut missään 
ilmoitetun. Ainakin oman teokseni oli 
saamani sähköpostin mukaan valinnut 
kolmihenkinen, ymmärtääkseni pelkäs-
tään ikäisistäni säveltäjistä koostunut raa-
ti. On oletettavaa, että muutenkin teoksia 
oli ollut valitsemassa, jos ei nyt nuori 
niin ainakin nuoriin tekijöihin ja heidän 
edustamaansa estetiikkaan myönteisesti 
suhtautunut porukka, sillä niin ilahdut-
tavan hyvin kiinnostavin pohjoismainen 
nuori polvi oli päässyt tänä vuonna esiin. 
Tästä näkövinkkelistä festivaalin vien-
tipyrkimys Iso-Britannian markkinoille 
mahdollisti varmasti monille nuorille 
uran avautumista Pohjoismaitakin 
kansainvälisempään suuntaan – ainakin 
mikäli paikalle oli(si) saatu houkuteltua 
paikallisia musiikillisia valtaapitäviä.

Vaikka lippuongelmat heijastui-
vat myös festivaalin yhteisöllisyyteen 
porukan hieman hajotessa, oli festi-
vaalilla tuttuun tapaan hyvä ja iloinen 
yhteishenki, johon sisältyi niin vanhojen 
UNM-aikojen muistelua kuin brittiläi-
seen pubikulttuuriinkin tutustumista. 
Tuhannet kiitokset Annulle ja Maisalle 
järjestelyistä!

JARKKO HARTIKAINEN
Kirjoittaja on 1980-luvulla syntynyt 
freelance-säveltäjä.

LONTOOLAIS-
YLEISÖ EI HALUA 

KONSERTTEJA, 
VAAN ELÄMYKSIÄ

ENITEN PUHUTTIVAT 
FESTIVAALIN PIENET 

LIPPUKIINTIÖT. 
EDES YDINOSALLIS-

TUJILLE EI OLLUT 
VARATTU KAIKKIIN 

KONSERT TEIHIN 
VAPAALIPPUJA. 

P
ääsin nyt toista kertaa osal-
listumaan Pohjoismaisille 
musiikkipäiville säveltäjänä. 
Edellinen kerta oli vuonna 
2010, jolloin festivaali jär-

jestettiin Kööpenhaminassa; kappaleeni 
Hologramme esitettiin kaupunkiin 
sisältyvässä erillisessä anarkistisessa 
vapaakaupungissa, Christianiassa. 
Tämänvuotinen järjestäjämaa Ruotsi 
oli päättänyt järjestää festivaalin ihan 
kokonaan Pohjoismaiden ulkopuolella, 
Lontoossa. Idea oman, sisäänpäin- 
lämpiävän yhteisömme ulkopuolellakin 
toimimisesta on toki kannatettavaa 
kansainvälistymistä. Oman kokemukse-
ni mukaan harva nykymusiikki-ihminen 
pohjoismaiden ulkopuolella noteeraa 
nämä vuonna 1888 ensimmäistä kertaa 
järjestetyt uuden musiikin karkelot – ja 
pitää vaikkapa vuodesta 1921 Saksassa 
järjestettyjä Donaueschingenin mu-
siikkipäiviä maailman vanhimpana 
nykymusiikkifestivaalina. Näkyvyyden 
lisäämiselle on siis aivan oikea tarve. 

Kaukana festivaalin lähimmästä viiteke-
hyksestä toimiminen ei kuitenkaan ollut 
ongelmatonta, kuten kokenut festivaali-
kävijä saattoi huomata.

Festivaalin alkaessa ihmeteltiin 
erityisesti avajaiskonsertin ohjelmaa 
Sibeliuksineen. Kaikesta päätel-
len kyseessä oli kuin mikä tahansa 
Esa-Pekka Salosen suunnittelema 
Philharmonia-orkesterin kausikon-
sertti, jonka ajankohdan ja ohjelman 
pohjoismaisuuden kautta tapahtuma 
voitiin linkittää festivaalin ohjelmaan, 
ja sitä kautta saatiin festivaalille aimo 
annos näkyvyyttä. Kyseessä olikin ainoa 
konsertti, josta näin lehtiarvosteluja. 
Avajaiskonsertin teokset eivät kuiten-
kaan olisi voineet edes tulla perinteisen 
teoshaun kautta – Sibeliuksen myöhäis-
sinfonioiden ohella mukana oli Daníel 
Bjarnasonin uuden viulukonserton 
kantaesitys sekä viimevuotisen festivaa-
lin avannut Anna Thorvaldsdottirin 
Aerial. Pyhäinhäväistys festivaalin 
kriittisimmän kantayleisön kannalta, 

mutta mitäpä lontoolaisyleisöä kos-
kettavat vuodentakaiset tapahtumat 
Reykjavikissa...

Lippukaaosta ja yleisöjen 
sekoittumista

Eniten puhuttivat kuitenkin festivaalin 
pienet lippukiintiöt. Edes ydinosallis-
tujille ei ollut varattu kaikkiin konsert-
teihin vapaalippuja. Asia valkeni vasta 
paikan päällä, jolloin monet konsertit 
olivat jo loppuunvarattuja. Miten töy-
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ohdiskelen kirjoituksessani Kapsäkissä 
käymämme Säveltäjä, ajan kansalainen 
-keskustelun pohjalta, mitä säveltäjän 
yhteisöllisyys voi tarkoittaa nykyisin: sen 
katsottiin jäävän säveltäjän työnkuvan 
ulkopuolelle perinteisessä, romantii-
kan ajan individualismista periytyvässä 
säveltäjäkäsityksessä. Viime vuosina 
yhteisöllisyyden käsite on kuitenkin 
pulpahdellut esiin niin taiteesta käydyssä 
mediakeskustelussa kuin kulttuuripoliit-
tisissa selonteoissa yhdessä tasa-arvon, 
saavutettavuuden, kulttuuriin osallista-
misen ja moninaisuuden edistämisen 
kanssa. Näiden arvojen voidaan katsoa 
nojaavan tavoitteeseen erilaisten valta-
rakennelmien purkamisesta, joka tulisi 
tapahtua siten, että kaikki kansalaiset 
voisivat kokea tulevansa kuulluiksi ja 
nähdyiksi yhteiskunnassa. Kulttuurialan 
organisaatioissa onkin panostettu eri-
tyisesti saavutettavuuden edistämiseen 
erilaisin selvitystöin sekä toimenpitein, 
ja opetus- ja kulttuuriministeriö on 
2000-luvun kuluessa alkanut myöntää 
erilaisia avustusmuotoja kulttuurin saa-
vutettavuuden ja moninaisuuden edis-
tämiseen. ”Kulttuuri kuuluu kaikille” on 
2010-luvun alusta alkaen muodostunut 
usean kulttuuri-instituution sloganiksi. 
Kaikkiaan kyseessä on laajasti kulttuurin 
kentän kattava trendi –  yhteisöllinen 
ajattelu on oikea ”megatrendi”, kuten 
Lauri Supponen muotoili. 

Kapsäkissä säveltäjien puheen-
vuoroissa korostui kurottautuminen 
klassisen musiikin vakiintuneiden insti-
tuutioiden yli ihmisten kanssa yhdessä 

toimimiseen, mikä voi vaatia yhtäältä 
useiden instituutioiden ja toisaalta 
asenteiden purkamista. Luodessaan 
uusia käytäntöjä ja toimintatapoja sä-
veltäjät kohtaavat rajankäyntiä esimer-
kiksi suhteessa perinteiseen klassisen 
musiikin säveltäjäkuvaan. Kyseessä on 
silloin säveltäjän työnkuva: mitä siihen 
katsotaan sisältyvän, ja mitä jää sen 
ulkopuolelle.

Erillisyydestä 
yhteisöllisyyteen

Y hteisöllisyyttä voi lähestyä 
monelta kantilta säveltäjän 
työssä. Sillä voi viitata lä-
hempään yhteyteen yleisön, 

muusikoiden, muiden säveltäjien tai 
taiteilijoiden kanssa; yhteisöllisiin 
aiheisiin teosten sisällöissä; säveltäjän 
ammattiin toiminnallisesti – ja näiden 
myötä määrittyy myös se, keitä ovat 
ne klassisen musiikin kentällä toimivat 
portinvartijat ja instituutiot, joiden 
päätöksenteko vaikuttaa säveltäjän 
toimintaan.

Yksi uusia yhteisöllisiä aloitteita 
varjostava kysymys Säveltäjä, ajan 
kansalainen -keskustelussa oli vallitse-
va, romantiikan ajalta peräisin oleva 
mielikuva säveltäjästä. Tähän miessu-
kupuolen, valkoisuuden ja länsimaalai-
suuden kuvaan näytti sisältyvän myös 
se, millainen säveltäjä on poliittisena ja 
yhteiskunnallisena toimijana. Kenties 
tunnistettavimmat piirteet olivat ylei-
söstä ja muusta yhteiskunnasta etäällä 
pysyttäytyminen sekä yksin työskente-
leminen. Tähän liittyy jopa mystiikkaa: 
Juha Torvisen tekemistä tutkimuksista 
(2005; 2016) käy ilmi, kuinka säveltä-
jät näkevät oman työnsä ensisijaisesti 
sisäisenä pakkona, kutsumuksena, 
oman olemassaolon merkityksen 
täyttymisenä ja kaiken kaikkiaan hyvin 
henkilökohtaisena. Torvisen mukaan 
säveltämistä on perinteisesti ajateltu yk-
sityisenä toimintana, jossa säveltäjä luo 
teoksensa ikään kuin itsenäisesti oman 
mielikuvituksensa voimalla. 

Käsitys säveltäjän ja hänen työn-
sä erillisyydestä suhteessa muuhun 
maailmaan korostuu entisestään, kun 

romanttinen säveltäjäkäsitys nivoutuu 
yhteen modernistisen musiikkikäsi-
tyksen kanssa. Modernismilla viitataan 
tässä kirjoituksessa nimenomaan taide-
filosofiseen ideologiaan, ei sävellys- 
esteettiseen traditioon; ajatukseen 
musiikista puhtaana, abstraktina ja 
ulkopuolisten vaikutteiden ulottumat-
tomissa olevana. Tanja Tiekso (2015) 
on kuvannut musiikin puhtauden 
korostamisen modernismissa liittyvän 
etenkin kylmän sodan aikakauteen, jol-
loin oli helpompaa keskittyä musiikin 
sisällöllisten parametrien tutkimiseen, 
kuin ottaa kantaa tuolloin vallinneisiin 
poliittisiin kysymyksiin. Syntyi käsitys 
nykymusiikista jonain, joka kuuluu sitä 
asiantuntevasti arvioiville spesialisteille, 
eikä yleisölle välittynyttä kuunteluko-
kemusta pidetty yhtä suuressa arvossa. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ny-
kyisen modernistisen sävellysestetiikan 
tekijät ajattelisivat työstään tällä tavoin 
– se on yksi estetiikka muiden joukossa. 
Kuitenkin modernistinen idea sävel-
täjästä ja musiikista näyttäytyy yhtenä 
klassisen musiikin kentän vakiintuneis-
ta instituutioista edelleen, määrittämäs-
sä säveltäjän työnkuvaa. 

Romanttisen käsityksen mukaan 
säveltäjä on tyypillisesti työskennellyt 
erillään paitsi yleisöstä, myös hänen 
musiikkiaan soittavista muusikoista. 
Juha Torvinen kertoi esimerkin Erik 
Bergmanista, jolle muusikot olivat 
kommentoineet, ettei jotain kohtaa 
hänen teoksessaan ollut mahdollista 
soittaa. Bergman oli vastannut, että 
”jos se siellä nuotissa lukee, niin kyllä 
sen voi soittaa”. Tällaisen käsityksen 
mukaan säveltäjällä yksin on ollut valta 
päättää siitä, miltä musiikki kuulostaa – 
tai ainakin hänen kirjoittamaansa nuot-
tia on romantiikan traditiossa tarkasti 
noudatettu. Yhteisöllisyydessä taas on 
kyse vallan jakautumisesta useamman 
tekijän kesken. Huomioitava toki on, et-
tei säveltäjän visio kappaleensa soivasta 
kokonaisuudesta välttämättä koskaan 
toteudu sellaisenaan, vaan kyseessä on 
aina jonkinlainen kompromissi. 

Torvisen kyselytutkimuksen mukaan 
säveltäjien erillisyys yhteiskunnasta nä-
kyy esimerkiksi siinä, kuinka vanhempi 

ANNE TEIKARI:

SÄVELTÄJIEN YHTEISÖLLISYYS JA 
ROMANTTISEN SÄVELTÄJÄKUVAN 

PURKUTALKOOT

Helsingissä Kapsäkki-musiikkiravintolassa järjestettiin lokakuussa 2017 Säveltäjä, ajan 
kansalainen -keskustelu osana Korvat auki -yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuotta. Käsittelyssä 
olivat säveltäjän asema, rooli ja työnkuva yhteiskunnassa, ja niitä pohdittiin muun muassa 

poliittisuuden, pedagogiikan ja yhteisöllisyyden kannalta. Minulla oli kunnia olla vetämässä 
keskustelua, jossa puhujina olivat säveltäjät Riikka Talvitie ja Lauri Supponen sekä 

musiikintutkija Juha Torvinen. Myös yleisö otti aktiivisesti osaa keskusteluun.
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säveltäjäsukupolvi kokee vaikutusmah-
dollisuutensa ja etenkin poliittisen 
toiminnan hyvin kaukaiseksi omasta 
taiteellisesta toiminnastaan. Poliittisuus 
liitettiin lähinnä 1960-luvun laululiik-
keen kaltaisiin ilmiöihin. Huomattavaa 
onkin, etteivät kyseisen aikakauden 
merkittävät poliittiset suuntaukset, 
kuten vasemmistolaisuus tai feminis-
mi, juurikaan koskettaneet klassisen 
tradition säveltäjyyttä, vaikka niiden 
vaikutus muihin taiteenlajeihin on ollut 
merkittävä. Mikäli ei tunnista omia 
vaikutusmahdollisuuksiaan, niitä on 
helpompi olla käyttämättä. Nuorempi 
säveltäjäsukupolvi sen sijaan näkee po-
liittisuuden keskimäärin jo laajemmin, 
erilaisina valtarakennelmina. 

Kysymys kuuluu kuitenkin, ketkä 
tätä romanttis-modernistista säveltäjä- 
kuvaa ylläpitävät? Näyttää nimittäin 
siltä, että avarakatseisia, romanttista 
säveltäjäkuvaa haastavia ja poliittises-
tikin aktiivisia säveltäjiä nykymusiikin 
kentällä kyllä on, ainakin lukiessa sä-
veltäjien esittämiä näkemyksiä omasta 
työstään Säveltäjänä Suomessa -sarjassa 
vuodelta 2015. Riikka Talvitien ja Lauri 
Supposen puheenvuorojen lisäksi moni 
muukin nykysäveltäjä otti  siinä kantaa 
nykymusiikin avoimuuden ja ympä-
ristönsä tiedostamisen puolesta. Silti 
klassisen musiikin instituutio näyttää 
pysyvän valta-asemassaan muuttu-
mattomana. Tilannetta voisi kutsua 
jonkinlaiseksi institutionaaliseksi kon-
servatismiksi: vakiintuneet toimintata-
vat käyvät esiin esimerkiksi säveltäjän, 
muusikon ja yleisön välisessä suhteessa, 
musiikin esitystraditiossa konserteissa, 
klassisen musiikin opetuksessa. Nämä 
toimintatavat kertovat osaltaan siitä, 
mitä klassisessa musiikissa halutaan 
vaalia – ja mikä on säveltäjän toiminta-
kenttä sen sisällä.

Miten säveltäjä voi olla 
yhteisöllinen?

R iikka Talvitien mukaan yhtei-
söllisyyttä voisi viedä pidem-
mälle esimerkiksi musiikin 
esittämisessä rikkomalla 

”miljoonalla eri tavalla” perinnettä, 

jossa partituuri vain annetaan esiintyjäl-
le, ja jossa ”säveltäjä ei osallistu esitys-
tilanteeseen, ei ole enää läsnä, vaikka 
käy kumartamassa”. Talvitien mukaan 
iso käytännön ongelma säveltäjän ja 
yleisön välisen suhteen kannalta on se, 
ettei säveltäjä kohtaa yleisöä suoraan, 
vaan aina välittäjän tai välineen kautta. 
Työssään Talvitie pyrkiikin asemoi-
maan itsensä lähemmäs yleisöä olemalla 
itse yksi esiintyjistä. Lisäksi hän tahtoisi 
ottaa yleisön osaksi sävellysprosessia 
esimerkiksi materiaalin keräämisen, ai-
hepiirin valinnan ja keskeneräisen työn 
esittelyn avulla. Kun oma työ avataan 
perinteisen romanttisen säveltäjätra-
dition ulkopuoliselle ympäristölle, alt-
tiiksi muiden ihmisten päätöksenteolle 
ja valinnoille, myös työn erillisyys rik-
koutuu. Säveltäjänä Suomessa -sarjan 
puheenvuorossaan Talvitie edellyttää 
ammattikunnaltaan uskallusta tarkastel-
la omaa työtään suhteessa ympäröivään 
maailmaan ja ihmisiin.

Lauri Supposelle yhteisöllisyys 
herättää ajatuksen siitä, kenelle hän 
säveltää. Säveltäjänä Suomessa -sarjassa 
Supponen käsittelee yhteisöllisyyttä sä-
veltäjän työssä enemmän yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen ja aktiiviseen elämään 
liittyvänä seikkana, ja sävellystä kaikkiaan 
yhteisöllisenä ponnistuksena, joka ei ala 
eikä pääty itse säveltäjään. Sävellyksen 
syntyyn vaikuttaa säveltäjän koko elämä 
sekä vuorovaikutus muiden ihmisten 
kanssa, minkä vuoksi yhteisöllisesti 
aktiivinen elämä on ikään kuin polttoaine 
musiikille: ilman sitä ei ole mitään sanot-
tavaa. Supposen kohdalla oman työsken-
telyn yhteisöllisyyteen liittyy ajatus myös 
nykymusiikin saavutettavuuden edistä-
misestä viemällä nykymusiikkia sinne, 
missä sitä ei ole totuttu kuulemaan. On 
kyse nykymusiikin marginaalisuuden 
purkamisesta: ”Ei konserttisali ole 
paikka, jossa ihmiset luonnostaan ovat, 
he tulevat sinne kutsuttuina ja valmiiksi 
kiinnostuneina. Missä ovat ihmiset, jotka 
eivät kuuntele musiikkia? Viedään mu-
siikkia sinne!” Työssään Supposen läh-
tökohtana on tehdä sellaisia sävellyksiä, 
joka ”oikeasti kiinnostaisivat muitakin 
kuin minua” – tinkimättä kappaleiden 
musiikillisesta laadusta. 

Jos nykymusiikista tulisi yleisesti 
tunnetumpaa ja sitä kautta myös arkipäi-
väisempää, se väistämättä johtaisi myös 
säveltäjän työn mystisyyden hälvenemi-
seen. Nykymusiikin marginaalisuuteen 
liittyy Supposen mukaan sekin, että 
säveltäjät ovat vuosien aikana saaneet 
paljon anteeksi tekemisiään. He ovat 
voineet tehdä ”mitä hulluimpia asioita”, 
jotka eivät kuitenkaan ole välttämättä 
puhutelleet yleisöä. Erilaiset instituu-
tiot klassisen musiikin traditiossa ovat 
suojelleet näitä pyrkimyksiä: sekä kuvaa 
säveltäjästä, että musiikin hyveeksi kat-
sottua apoliittisuutta. Taiteen itseyden 
korostaminen näyttää Juha Torvisen 
mukaan liittyvän sellaisiin yhteiskunnal-
lisiin tilanteisiin, joissa halutaan tehdä 
uudenlaisia yhteiskunnallisia eroja. 
Hänen mukaansa vakaissa demokraat-
tisissa järjestelmissä – kuten Suomessa 
toisen maailmansodan jälkeen – se voi 
olla keino pönkittää intellektuaalista 
eliittiä, koska vain pieni osa yhteiskun-
nan jäsenistä ymmärtää, mitä “itse taide 
taiteen vuoksi” on. Sen sijaan sellaisissa 
keskusjohtoisissa yhteiskunnissa, joissa 
kaikki estetiikka on valjastettu politiikan 
tarpeisiin, itse taiteeseen keskittymisestä 
voi tulla (poliittisen) vastarinnan muoto. 
Apoliittisuus ylipäätään on vahvimpia 
poliittisia kantoja taiteissa, mutta taiteen 
tekijä ei vain itse sitä aina huomaa.  

Tämän vuoksi säveltäjillä olisi 
Supposen mukaan nyt velvollisuus tehdä 
”kunnianhimoisempia juttuja” liittyen 
nimenomaan säveltäjän työn ja musiikin 
avaamiseen muille ihmisille – sillä heille 
säveltäjä työtään tekee. Myös Talvitie on 
esittänyt ammattikunnalleen kysymyk-
sen, olisiko säveltäjien aika myöntää, 
että yleisö haluaa heiltä jotain muuta 
kuin mitä nyt tehdään: ”Vaikkei meillä 
nykysäveltäjillä enää ole samanlaista 
asemaa kulttuuriyhteisössä [kuin ennen], 
niin silti me kuvittelemme, että yleisö on 
kiinnostunut kuulemaan juuri meidän 
päämme sisäisiä ajatuksia ilman, että nii-
den tulisi mitenkään heijastella ympärillä 
tapahtuvia muutoksia. Ilman että meidän 
tarvitsee kohdata ketään.” 

”Säveltäjät eivät tee työtään um-
piossa”, kirjoitti Pasi Lyytikäinen 
Säveltäjänä Suomessa -sarjassa otsikolla 

”Yhteinen musiikki”. Lyytikäinen on 
tunnettu blogistaan ja aktiivisuudestaan 
sosiaalisessa mediassa, jonka hän sanoo 
tuovan säveltäjille uusia mahdollisuuk-
sia kohdata yleisöä. Omien sanojensa 
mukaan Lyytikäinen vihaa yksinäisyyttä 
ja yksin olemista, joten introvertti tem-
peramentti ei ole edellytys säveltäjänä 
olemiselle. Päinvastoin, säveltäjät ovat 
aikojen saatossa suurimmaksi osaksi 
työskennelleet yhteistyössä ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa esimerkiksi sävel-
tämällä kappaleita eri käyttöyhteyksiin 
ja näin palvelemalla muita ihmisiä. Myös 
Sibelius teki pienempiä käyttömusiikki- 
kappaleita suurten teostensa rinnalla.  
Lyytikäisen mukaan yhteisöllisyys 
säveltäjän työssä voikin ilmetä useiden 
eri yhteisöjen, kuten säveltäjän ja tilaa-
jan, säveltäjän ja yleisön tai säveltäjän 
ja muiden yhteiskunnallisten yhtei-
söjen kesken, esimerkiksi hallinto- ja 
koulutusorganisaatioissa. Pasimusic-
festivaalia rakentaessaan yhteisöllisyys 
toteutuu Lyytikäiselle säveltäjänä 
hyvin konkreettisesti: festivaalia ei olisi 
ilman lukuisten ihmisten ja yhteisöjen 
työtä sekä Pohjois-Savossa että eri 
puolilla maailmaa. Lyytikäinen päättää 
Säveltäjänä Suomessa -puheenvuoronsa 
ylevästi: ”Musiikki on parhaimmillaan 
yhdessä tekemistä. Etsiydytään toistem-
me luo.” 

Kuitenkin yhteisöllisyyden muoto-
na se, että sävellyksellä olisi useampi 
tekijä, näyttäytyy melkeinpä tabuna 
suhteessa yksin työskentelevän säveltä-
jän traditioon. Riikka Talvitie pohdiske-
li, etteivät instituutiot välttämättä osaa 
vielä edes toivoa – tilaamisesta puhu-
mattakaan – yhteisöllisiä tai useamman 
tekijän yhdessä luomia teoksia, koska 
tällaista käytäntöä ei ole aiemmin ollut. 
Jos tämänkaltaisia hankkeita onkin 
esitetty suuremmille toimijoille, ne 
eivät ole edenneet. Omassa jatkotut-
kinnossaan Talvitie joutui luopumaan 
ideoista, jotka olivat liian tasavertaisia 
tekijyyskysymyksen kannalta, kun 
häneltä kysyttiin ”kuinka säveltäjä voi 
suorittaa tutkintoa, jos hän luovuttaa 
osan vallastaan pois”. Säveltäjältä siis 
edellytetään edelleen teoksen omista-
juutta. Tällöin teoksen voi henkilöidä, 

mutta miksi näin on tehtävä? Että se 
olisi helpommin arvioitavissa? Kenen 
arvioitavissa sen tulisi olla? 

Säveltäjän kuva

Y ksin työskentelevän sävel-
täjän kuva nojaa pitkälti 
romanttiseen käsitykseen 
muusta yhteisöstä erillään 

olevasta säveltäjästä. Kuva sisältää 
suuren määrän valtaa, jota aiemmat 
säveltäjäsukupolvet ovat olleet ilmei-
sen haluttomia jakamaan. Korvat auki 
ry:n puheenjohtaja Niilo Tarnanen 
lausui väliintulossaan Kapsäkissä, että 
”on arvovalinta, pönkitämmekö vai 
kampitammeko valtarakenteita. Joskus 
jalointa on sahata omaa oksaansa.” 
Miten säveltäjä siis voi sovittaa yhteen 
oman työnsä ja sen samanaikaisen 
purkamisen? Talvitie kuvaili haluavansa 
edistää sitä, että ”kaikki voisivat täällä 
hyvin” sen sijaan, että tulisi vain itse 
kuulluksi oman työnsä kautta. Näin hän 
tunnistaa oman etuoikeutetun aseman-
sa ja ottaa siitä vastuun. Juha Torvisen 
mukaan post-modernissa, post-huma-
nistisessa ajassa romanttinen käsitys 
säveltäjästä yksin työskentelevänä 
nerona onkin ajatuksena hyvin vanhan-
aikainen. Nykyisen klassisen musiikin 
säveltäjät muodostavat moninaisen 
kirjon sekä sävellysestetiikoiltaan 
että toimintatavoiltaan, mutta kentän 
instituutiot eivät välttämättä tuo tätä 
moninaisuutta esiin. 

Lauri Supponen kertoi Säveltäjä, 
ajan kansalainen -keskustelussa pyrki-
vänsä työssään rikkomaan romanttista 
yksinäisen säveltäjän käsitystä monella 
tasolla: suuri osa hänen musiikistaan on 
suunniteltu yhdessä soittajien kanssa, 
ja harjoitusprosesseissa tehdään useita 
muutoksia musiikin sisällöllisistä-
kin asioista. Supposelle sävellyksen 
lähtökohta on, että ”hei siistiä, haluan 
tehdä tällasta! Prosessiin otetaan muita 
ihmisiä mukaan ja katsotaan miten 
he innostuvat siitä”. Säveltäjän henki-
lökohtainen omistajuus omaan teok-
seensa vähenee, kun sen allekirjoittaa 
useampi ihminen. Suomessa ainakin 
Ooppera Skaalan teoksia on sävelletty 

useamman tekijän kesken työryhmässä. 
Digitaalisuus luo edelleen uusia tapoja 
ryhmässä säveltämiselle, kun siihen voi 
osallistua mistä päin maailmaa tahan-
sa. Kyse ei ole silloin enää siitä, että 
konserttipäivänä voi saattaa teoksensa 
esille ja ”polleana sanoa, että tässä tämä 
minun ideani nyt on”, kuten Supponen 
muotoili. Edelleen Supponen kuiten-
kin allekirjoittaa kappaleensa, minkä 
hän näkee ”jäänteenä romanttisesta 
säveltäjäperinteestä”. 

Supposen ajattelu on kuitenkin 
vahvasti yhteisöllistä: säveltäjällä on 
hänen mukaansa oltava yhteiskun-
nassa jokin muukin tehtävä, kuin 
tehdä kaunista musiikkia. Säveltäjät 
ovat Supposen mukaan esimerkillisiä 
kuuntelijoita: ”Me voimme auttaa muita 
ihmisiä kuuntelemaan – muutenkin 
kuin ainoastaan musiikissa.” Kuitenkin 
ennen maailman muuttamista parem-
maksi, Supposen mielestä on otettava 
etäisyyttä säveltäjäkuvan romanttiseen 
traditioon, jopa rikottava se.

Talvitien mukaan yhteisöllisissä 
sävellysprojekteissa on otettava huo-
mioon myös niiden eettinen ulottuvuus 
ja kysyttävä, kenelle sävellysprojektia 
ylipäätään tehdään: ”Tehdäänkö joku 
projekti siksi, että minä allekirjotan 
sen, vai onko siinä joku muu motiivi, 
esimerkiksi ihan vaan yhdessäolo tai 
mikä tahansa muu. Päämäärän ei tarvit-
se sinänsä olla edes poliittinen, mutta 
se asettaa tekijöille kysymyksen siitä, 
kenen kanssa sävellystä tehdään.” 

Yhteisöllisyys teoksissa

”S ellaista asiaa kuin puh-
taasti musiikillisia sisäl-
töjä ei ole olemassakaan”, 
Juha Torvinen totesi 

Säveltäjä, ajan kansalainen -keskus-
telussa. Musiikilliset sisällöt syntyvät 
hänen mukaansa aina suhteessa ym-
päröivään aikaan, kulttuuriin, ihmisiin 
ja yhteiskuntaan. Torvinen näkikin 
musiikin yhteisöllisyyden vahvimman 
potentiaalin siinä, kuinka se voi ilmetä 
nimenomaan sävellysten sisällöissä. 
Sävellys voi siis olla itsessään yhteisölli-
nen ja käsitellä esimerkiksi yhteisöllisiä 

KOMPOSITIO 2/2017  •  2322  •  KOMPOSITIO 2/2017



aiheita, kuten jotain yhteiskunnallista 
kysymystä. 

Yhteisöllisyys säveltämisessä voi 
olla myös monialaista: Lauri Supposta 
kiinnostaa säveltämisessä erityisesti 
se, miten musiikin sisältö voi vaikuttaa 
muihin ihmisiin ja ottaa kantaa yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin. Hän pyrkii 
esimerkiksi rikkomaan teoskäsitystä 
luomalla dialogia esitettävien kappa-
leiden välille. Supponen muun muassa 
säveltää settilistoja, joissa on sekä 
hänen omia, että muiden säveltämiä 
kappaleita. Tällöin yksittäiseltä teok-
selta riisutaan sen täydellisyys erillisenä 
ja aukottomana, ja sen tarkoitukseksi 
muodostuu avautuminen muita kap-
paleita kohti. ”Tässä on yksi esimerkki 
siitä, miten voisi yrittää olla kumouksel-
linen musiikissa”, Supponen summasi. 

Riikka Talvitien mukaan yhteisöl-
lisyyden voi pyrkiä ikään kuin upot-
tamaan itse teokseen. Kun sävellys-
prosessiin osallistuu useampi tekijä ja 
kaikki tehdyt valinnat on keskusteltu 
sen sijaan, että yksi ihminen olisi 
päättänyt kaikesta, dialogisuus voi olla 
uppoutuneena teoksen rakenteisiin. 
Talvitie oli mukana yhtenä ohjaa-
jista Kansallisoopperan Aikalisä-
oopperahankkeessa, jossa säveltäjinä 
oli 14 nuorta. Teoksessa voi kuulla eri 
säveltäjien musiikillisen kielen ja kielten 
vaihdoksista syntyvät saumat, jolloin 
”moniäänisyys tuli rönsynä silmille ja 
korville. Siinä voisi piillä potentiaalia!” 

Lauri Supponen pohti Säveltäjä, 
ajan kansalainen -keskustelussa, ettei 
”diktaattorimainen” säveltämistapa vält-
tämättä tarkoita, etteikö siinä voisi olla 
myös yhteisöllisiä piirteitä. Vaikkei kap-
paleessa ulkokohtaisesti voisi havaita 
mitään erityisen yhteisöllistä, musiikki 
on kuitenkin sellaisenaan tapa selit-
tää maailmaa. ”Jos musiikki onnistuu 
kertomaan jotain tästä ajasta, siinä on 
yhteisöllinen pointti – se kertoo meistä 
jotain, vie meidät syvemmälle itseem-
me ja maailmaamme, ja se on arvokasta. 
Ja se on mielestäni yhteisöllistä.”

Myös yhden ihmisen säveltämä teos 
voi olla yhteisöllinen. Lauri Supposen 
mukaan yhden subjektin kokemukseen 
nojaava yhteisöllisyys on ”taaksepäin 

katsovaa” yhteisöllisyyttä. Juha Torvinen 
on puolestaan sitä mieltä, että usein 
yhden ihmisen puheenvuorolla voi 
kuitenkin olla hyvin kauaskantoisia yh-
teisöllisiä vaikutuksia, mikäli sen sanoma 
heijastuu ihmisissä, kuulijoissa tai yhtei-
sössä jollain tavalla. Olisi myös vaikea 
kuvitella subjektiivista kokemusta, joka 
ei olisi millään tavalla ehdollistunut kult-
tuurissa, ”koska me olemme yhteisölli-
siä ihmisiä”, kuten Torvinen muotoili. 
Lisäksi yleisöstä kommentoitiin, että 
välittääkseen kokemuksen, jolla on syvää 
yhteisöllistä merkitystä, on oltava jossain 
määrin subjektiivinen. Abstraktista ja 
yleispätevästä toimintatavasta ei jää 
samalla tavalla kokemuksellista jälkeä, 
joka voisi aiheuttaa liikehdintää yhteisön 
sisällä. 

Musiikintekijyyden muutos 
musiikinopetuksessa

S äveltämisen myytin purkau-
tuminen on kenties konkreet-
tisimmillaan läsnä koulujen 
musiikinopetuksessa. Tämä 

näkyy vuonna 2016 uudistuneessa ope-
tussuunnitelmassa, johon on kirjattu 
säveltämisen opiskelua ensimmäises-
tä luokasta lähtien. Säveltämiseen ja 
klassiseen musiikkiin liittyvää elitismin 
leimaa on mahdollista murtaa nimen-
omaan koululuokissa, joissa tulevaisuu-
den tekijät kasvavat: tällä hetkellä jo 
peruskouluissa oppilailla on käsitys sä-
veltämisestä jonain, joka ei kuulu heille 
(Partti & Ahola 2016). Taituruutta 
korostava musiikkikasvatus alkaa hyvin 
varhain, muistuttaa Riikka Talvitie, 
joka työskentelee myös pedagogina. 
Ennakkoluulot kiteytyvät käsityksiin 
siitä, ketkä ovat luovia ja ketkä eivät.  
Tutkimusten mukaan koulutustaso 
nostaa kiinnostusta klassista musiikkia 
kohtaan (Suomen Sinfoniaorkesterit 
2015), mutta myös taloudellinen tilanne 
on monille perheille esteenä musiik-
kiharrastukselle. Onpahan musiikki-
luokkien pääsykokeita kutsuttu myös 
“yhteiskuntaluokkakokeiksi”. 

Minna Leinonen totesi taannoin 
Ylioppilaslehdessä (7.3.2017), kuinka 
juuri säveltämisen arkipäiväistymisellä 

koululuokissa voi olla kauaskantoiset 
seuraukset. Leinonen ei puhunut ”luo-
vuudesta isolla L:llä”, vaan ”ilmaisusta 
pienellä i:llä”. Luovan toiminnan arki-
päiväistyminen mahdollistuu entises-
tään erilaisten digitaalisten sovellusten 
ja välineiden avulla, joihin lähestulkoon 
kaikilla on pääsy. Ihmiset voivat sävel-
tää odottaessaan bussia tai istuessaan 
vaikka vessanpöntöllä.  

Lauri Supponen työskentelee myös 
pedagogina, ja hänen näkemyksensä 
aiheesta ovat samansuuntaisia Leinosen 
ajatuksen kanssa: Supposen mukaan 
musiikinopetus on koko ajan moni-
muotoistumassa ja menossa entistä 
oppilaslähtöisempään suuntaan. 
Esimerkiksi teoriaopinnot sisältävät 
entistä enemmän improvisaatiota, ja 
oppilailla on enemmän mahdollisuuksia 
valita musiikkityylien joukosta itseään 
eniten kiinnostava ja kehittyä sen puit-
teissa. Kaikki Säveltäjä, ajan kansalai-
nen -tapahtuman puhujista olivat yhtä 
mieltä siitä, että tradition opettamisen 
sijaan tulisi pikemminkin keskittyä 
tukemaan kutakin tekijää hänen omassa 
ilmaisussaan.

Musiikinopetuksen ruohonjuuri-
tasolla vireillä oleva muutos säteilee 
väistämättä ennen pitkää myös kor-
keamman asteen opintoihin ja musiik-
kioppilaitosten sekä -instituutioiden 
päätöksentekoon ja asenteisiin. Tämä 
toteutunee viimeistään silloin, kun 
nykyiset kouluikäiset ovat päättämässä 
asioista esimerkiksi musiikkiopistojen 
lautakunnissa.  Klassisen musiikin ins-
tituutio on kuin hitaasti kääntyvä laiva, 
mutta muutos saattaa silti tapahtua 
vuosien saatossa. 

Portinvartijat

S äveltäjä, ajan kansalainen 
-tapahtumassa keskustelu 
instituutioista profiloitui pit-
kälti Taideyliopiston Sibelius-

Akatemian sävellyskoulutukseen, jonka 
voidaan katsoa olevan tärkeä sävellys- 
opetuksen portinvartija Suomessa. 
Sen hiljaisuuden ja epäpoliittisuuden 
juuret nähtiin juontuvan romanttisen 
säveltäjäkäsityksen traditiosta. Juha 

Torvinen totesi, että riittävästi vahvis-
tuessaan instituutiot usein kuvittelevat, 
että niiden olemassaolo on varma, eikä 
sitä näin ollen tarvitse kyseenalaistaa. 
Sibelius-Akatemian sävellysprofessori 
on vuodesta 1963 alkaen, muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta, edus-
tanut enemmän tai vähemmän samaa 
estetiikkaa, mikä Torvisen mukaan on 
pöyristyttävää: ”jos tämä ei ole jäh-
mettävää institutionaalisesti, niin mikä 
on!”. Hänen mukaansa toisen maail-
mansodan jälkeen vallalle nouseessa, 
lähinnä atonaalis-sarjallista perinnettä 
seuraavassa modernismin muodossa 
on nähty etuna tai suorastaan musiik-
kiin olemuksellisesti kuuluvana, että 
musiikki ei erityisesti ole yhteiskun-
nallista tai ota kantaa. Tähän nähden ei 
siis ole ihmeellistä, että instituutio on 
jähmettynyt. On silti huomattava, että 
myös hiljaisuus on kannanotto ja tehty 
päätös.

Sibelius-Akatemiaa kritisoitiin 
erityisesti siitä, että se tukee yksipuoli-
sesti tietynlaista säveltäjyyttä. Yleisöstä 
kuitenkin kommentoitiin, että vaikka 
Sibelius-Akatemian sävellyskoulutus-
ohjelma edustaa tiettyä estetiikkaa, 
maailma tarjoaa kyllä mahdollisuudet 
myös opiskella jotain muutakin tyyliä. 
Samaan hengenvetoon todettiin, että 

Lyytikäinen, Pasi 2015. Yh-
teinen musiikki. Säveltäjänä 
Suomessa. Yle Kantapöytä 
27.5.2015. https://yle.fi/aihe/
artikkeli/2015/05/27/savelta-
jana-suomessa-pasi-lyytikai-
sen-puheenvuoro 

Partanen, Etta, Ahomäki, 
Meiju & Müller, Jan-Erik 2015. 
Kävijätutkimus 2015. Suomen 
Sinfoniaorkesterit ry. Helsinki: 
Innolink Research.

Sibelius-Akatemian hegemoninen ase-
ma ainoana yliopistotason sävellyskou-
lutuksen tarjoajana kuitenkin harhaut-
taa käsitystä Suomen säveltäjäkentästä 
kokonaisuudessaan. 

Keskustelussa ehdotettiin uusien 
yksityisten sävellyskoulujen perus-
tamista ja eri musiikinlajien, kuten 
elokuvamusiikin ja kansanmusiikin, 
sävellysprofessuurien perustamista 
Sibelius-Akatemiaan. Parannettavaa 
nähtiin myös Taideyliopiston sisäisissä 
vuorovaikutussuhteissa: Torvisen mu-
kaan ulospäin opinahjo näyttää tarjo-
avan huikeat puitteet taiteidenväliselle 
toiminnalle, mutta käytännössä tämä 
resurssi jää suurelta osin hyödyntä-
mättä. Toteutuessaan taiteidenvälisyys 
johtaisi vääjäämättä siihen, että musiik-
ki myös tyylillisesti moninaistuisi. Lauri 
Supposen mukaan nykyinen, miesten 
muodostama lautakunta ei ole myös-
kään kykenevä tekemään hyviä päätök-
siä laitoksen sisällä, millä hän viitannee 
siihen, ettei näin oletetun homogeeni-
nen lautakunta kykene tekemään valin-
toja moninaisuuden puolesta. Vuonna 
2017 sävellysopintoihin ei hyväksytty 
yhtäkään naista. Tätä on usein helppo 
perustella taiteen laadullisilla tekijöillä 
etenkin silloin, kun ei tunnisteta tai 
tunnusteta valintojen yhteiskunnallista 

ulottuvuutta. Opiskelijavalintoja voikin 
tarkastella pitkällisen poliittisen proses-
sin tuloksena.

Taideinstituutiot ovat läsnä myös 
hyvin käytännöllisissä päätöksissä: mi-
ten teos sävelletään, miten se annetaan 
eteenpäin, mitä instrumentteja valikoi-
daan, ketkä tulevat soittamaan. Ainakin 
yliopistotasolla tarjottua säveltäjyyden 
formaattia pidettiin Säveltäjä, ajan kan-
salainen -keskustelussa liian perinteise-
nä – sellaisena, joka ei tue opiskelijan 
oma-aloitteisuutta tai yksilöllisyyttä. 
Tämä nähtiin yhtenä yhteisöllistä 
säveltämistä voimakkaimmin rajoitta-
vista instituutioista, joka olisi purettava. 
Instituutioita on kuitenkin vaikea ulkoa-
päin ehdottaa muokattaviksi, mikäli 
niiden sisällä ihmiset eivät koe tarpeel-
liseksi muuttaa asenteitaan. 

ANNE TEIKARI
Kirjoittaja on musiikintutkija (FM), vapaa 
kirjoittaja ja säveltäjä. Hän on kiinnostunut 
musiikin suhteesta sitä ympäröiviin yhteis-
kunnallisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin ja 
työskennellyt mm. Kulttuuripolitiikan tut-
kimuskeskus Cuporessa ArtsEqual-hank-
keessa. Teikari on toiminut aktiivisesti 
Korvat Auki -yhdistyksessä vuodesta 
2016 alkaen.
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Tutkimus suomalaisten sävel-
täjien ajattelusta 2000-luvun 
alussa”. Musiikki 2–3/2016.

Torvinen, Juha 2005.  
”Miksi sävellykset syntyvät?” 
Teoksessa Säveltäjän maa-
ilmat. Näkökulmia aikamme 
suomalaiseen taidemusiikkiin. 
Toim. Pekka Hako. Helsinki: 
Gaudeamus.
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OPUS
3 TÄRKEINTÄ TEOSTANI

INSPIRAATIO
”Kirjojen tuoksu. Kirjat ovat oikeastaan 

ainoa asia, jota myönnän keräileväni ja jopa 
hamstraavani, osittain myös siitä syystä 

miltä ne näyttävät, tuntuvat ja tuoksuvat. On 
ihanaa voida oleilla tuon valtavan tieto- ja 

tarinamäärän ympäröimänä!”

”Popcornin tuoksu. Tämä tavallaan hieman 
ällöttäväkin hajuaistimus on keskeinen osa 
elokuvateatterin miljöötä (johon kuuluvat 
tietysti myös tummat värit, kokolattiama-

tot sekä kirkkaat valokyltit) joka on minulle 
kaikkein taianomaisin ympäristö kokea 

taidetta; siellä katsoja pystytään täydellisesti 
rajaamaan ulkoisen maailman ja jopa samas-
sa salissa istuvien ihmisten kokemusmaail-
man ulkopuolelle ja imemään täysin siihen 

kokemukseen jonka tekijät ovat halunneet ja 
muovanneet. Täydellinen huijaus ja illuusio. 
Siinä on jotakin ihmeellistä ja innostavaa.”

”Pakkasen tuoksu. Tämä on minulle ennen 
kaikkea nostalginen tuoksu, joka rauhoittaa 
ja auttaa keskittämään ajatukset. Pakkaseen 
liittyy monesti myös pysähtyneisyys ja hiljai-

suus, jotka ovat alusta uuden luomiselle.”

Ajattelin voittaa matkan Malediiveille (2017) 10’
(8-henkiselle vokaaliyhtyeelle)

Kantaesitys: Helsingin kamarikuoro (joht. Nils 
Schweckendiek), Helsingissä 10.4.2017

Murder Investigation (2017) 6’30’
a. sax, acc, db

Kantaesitys: Ensemble POING (Rolf-Erik 
Nystrøm, Frode Haltli & Håkon Thelin) 

Viitasaarella 9.7.2017

Quarter Patterns (2017) 7’
Kahdelle kitaralle (viritettynä 

neljäsosasävelaskeleen päähän toisistaan)
Odottaa vielä julkista kantaesitystään, mutta 

julkaistu jo musiikkivideona YouTubessa, 
kitaristeina Taavi Kiviranta ja Mikael Rechardt.

O n kenties sattumaa, että kaikista 
taidealoista päädyin tekemään 
ja opiskelemaan nimenomaan 
musiikkia. Luovasta työstä 

sinänsä muistan kiinnostuneeni jo hyvin 
nuorella iällä, mutta tällöin vakaa aikomuk-
seni oli kuitenkin tulla elokuvantekijäksi. 
Tuohon aikaan minua kiehtoi valtavasti 
elokuvan voima illuusioiden luojana, ja tuo 
innostus kanavoitui yrityksinä toteuttaa 
samankaltaisia illuusioita oman materiaalin 
avulla. Ei minulla tietenkään minkäänlaisia 
teknisiä valmiuksia elokuvantekemiseen 
ollut, mutta tämä johti toisinaan jopa 
varsin nerokkaisiin kompromisseihin, kun 
ratkaisu oli vain pakko keksiä olosuhteista 
piittaamatta. Elokuvien kautta sain myös 
ensimmäiset elämykselliset kokemukset 
orkesterimusiikista, mistä tietysti seurasi 
päätös pyrkiä toistamaan sama itse. Tämä 
oli taiteilijaidentiteettini alkusysäys.

Ja tässä on edelleenkin oman luovan 
identiteettini perusta; ennestään oudoista 
ja tuntemattomista asioista innostuminen 
ja pyrkimys oppia toistamaan elämys omin 
keinoin vaikka minulle ei olisikaan tyydyt-
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Tuomas Kettunen kirjoittaa 
edelleen sävellyksensä 
puhtaaksikirjoitusvaiheeseen asti 
käsin, sillä silloin välineiden vaikutus 
sisältöön jää hänen kokemuksensa 
mukaan vähäiseksi. Virtuaaliset 
ympäristöt hän kokee kuitenkin 
tärkeiksi tulevaisuuden alustoiksi 
musiikkinsa esiintuomisessa.

”SÄVELTÄJÄNÄ TUTKIN ELÄMYKSELLISYYTTÄ, 

MUSIIKKI IN LADATTUJEN ENNAKKO-

ODOTUSTEN TÄYTTÄMISTÄ JA RIKKOMISTA, 

MUSIIKKITEOKSEN MAHDOLLISUUTTA 

PEILATA YHTEISKUNTAA SEKÄ MUSIIKIN 

TEKEMISTÄ ILMAN LI IAN TIUKKAA RAJAUSTA 

SI ITÄ, ETTÄ SEN PITÄISI  ASETTUA HISTORIAN 

KAANONIIN PELKÄSTÄÄN MUSIIKKINA.”

Suomen Säveltäjät:  
Uusi jäsen 

tävän lopputuloksen saavuttamiseen 
vaadittavaa teknistä ja teoreettista 
osaamista. Yritän vielä nykyäänkin 
pitää omassa työskentelyssäni yllä 
tällaista hieman ehkä naiiviakin suh-
detta luovuuteen.

Perheessäni ei ole yhtään ammat-
timuusikkoa, mutta molemmat van-
hempani ovat taustaltaan opettajia, ja 
monen muun nuoren tavoin aloitin 
pianonsoiton 7-vuotiaana. Jossain 
vaiheessa huomasin käyttäväni 
tunneilla merkittävästi aikaa omien 
kappaleiden soittamiseen ja esitte-
lemiseen (varmasti monen muun 
nuoren tavoin), ja onneksi opettajani 
osasi ehdottaa minulle sävellystun-
neilla käymistä. Oulun konservatorio 
oli juuri saanut Sanna Ahvenjärvestä 
ensimmäisen sävellysopettajansa, 
jonka oppiin saattoi hakeutua myös 
aivan musiikkiopintojensa alussa 
oleva nuori. Tuosta hetkestä eteen-
päin olen saanut opiskella sävel-
lystä lähes keskeytyksettä, Sannan 
jälkeen Sakari Raappanan ja Vesa 
Valkaman oppilaana sekä viimei-
simpänä Sibelius-Akatemialla Tapio 
Tuomelan johdolla. Ainoa katkos 
opintoihin syntyi suorittaessani 
varusmiespalvelusta Rovaniemellä 
Lapin sotilassoittokunnassa.

Elämyksiä, ennakko- 
odotuksia ja yhteistyötä

Säveltämisessä minua kiehtoi alusta 
alkaen nimenomaan kirjoittaminen; 
nuottien piirtäminen viivastolle jo it-
sessään oli hyvin palkitsevaa. Monen 
teoksen kohdalla kiehtovampaa oli 
oikeastaan haave siitä, miltä sävellys 
voisi kuulostaa. Minua ei haitannut 
se, etten koskaan saanut kuulla miltä 
musiikki oikeasti kuulostaisi – tiesin 
jo valmiiksi, että se olisi jotain hyvin 
toisenlaista kuin olin suunnitellut. 
Nuottikuva oli ikään kuin graafinen 
sommitelma jostain ajatuksesta ilman 
minkäänlaista huolta käytännön 
elämän asettamista rajoituksista. 
Edelleen kirjoitan teokset lähes 
puhtaaksikirjoitusvaiheeseen asti 
kynällä ja paperilla, koska silloin 

koen välineiden ohjaavan prosessia 
kaikista vähiten.

Säveltäjänä tutkin nykyään elä-
myksellisyyttä, musiikkiin ladattujen 
ennakko-odotusten täyttämistä 
ja rikkomista (liittyen muotoon, 
tyyliin, estetiikkaan, soittimiin, 
konserttitilanteeseen jne.), musiik-
kiteoksen mahdollisuutta osallistua 
keskusteluun ja peilata yhteiskunnan 
nykyhetkeä, mennyttä ja tulevaa 
sekä mahdollisuutta tehdä musiikkia 
ilman liian tiukkaa rajausta siitä, että 
sen pitäisi asettua historian kaa-
noniin pelkästään musiikkina. 

Tämän päivän suurin ja ajankoh-
taisin kulttuurialusta on internet, ja 
siellä uusi idea tai teos saattaa lähteä 
lentoon ennennäkemättömällä no-
peudella. Ajattelen, että tulevaisuu-
dessa suurin yleisöni saattaa löytyä 
nimenomaan ympäri maailmaa 
internetyhteisöistä eikä pelkästään 
konserttisaleista. Toisinaan mie-
tin tarkkaan yksittäisten teosten 
kohdalla sitä, miten ne olisivat 
sovellettavissa mielenkiintoisilla ja 
mielekkäillä tavoilla nimenomaan 
jonkinlaiseen internetlevitykseen. 
On tietysti selvää, että moni teos 
tarvitsee onnistuakseen täysin 
toisenlaisen ympäristön, mutta 
tätä kanavaa ei tarvitsekaan nähdä 
poissulkevana perinteisille levitys-
keinoille. Hallittu läsnäolo erilaisissa 
sosiaalisissa medioissa tulisi mieles-
täni nähdä tapana levittää tietämystä 
yksittäisestä taiteilijasta ja hänen 
teoksistaan.

Tärkeä tulevaisuuden suunta tä-
män päivän taiteilijalle on myös aina 
vain lisääntyvä yhteistyö muiden 
taitelijoiden kanssa. Tällöin entistä 
useampi teos ei ole enää yksiselit-
teisesti vain yhden ihmisen tuotos. 
Näen tässä valtavasti mahdollisuuk-
sia uusien täysin odottamattomien 
ratkaisujen löytämiseen, ja pyrinkin 
hyödyntämään yhteistyön tuoman 
potentiaalin kuitenkaan menettä-
mättä tai tinkimättä liikaa omasta 
yksilöllisestä äänestäni.

TUOMAS KET TUNEN
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OPUS
3 KANTAESITYSTÄ

INSPIRAATIO
”Säveltämisen flow.”

”Yhteistyö hyvin toimivassa ja 
innostuneessa tiimissä, jossa eri 
tekijöiden vahvuusalueet tukevat 

toisiaan.”

”Luonnonrauha ja hiljaisuus.”

Suomen Säveltäjät:  
Uusi jäsen M inua on aina kiinnos-

tanut musiikki, joka 
tempaa mukaansa ener-
giallaan. Sointivärien 

rikkaus, rytmin voima ja kompleksisten 
tekstuurien asettuminen jo ensikuu-
lemalta selväpiirteiseksi kokonais-
muodoksi saavat minut innostumaan. 
Pidän vahvasta draamasta ja kerronnal-
lisuudesta ja pyrin usein jäsentämään 
musiikkiani luomalla selkeitä jännitteitä 
ja purkauksia. Rytmisesti kitkaiset 
tekstuurit ja toisaalta hurmioituneet 
flow-tilat asettuvat vuoropuheluun 
keskenään. Myös herkille sävyille, 
hiljaisille ja staattisille sointikentille 
on oma paikkansa. Ne hypnotisoivat, 
kutsuvat luokseen ja vähäeleisyydellään 
antavat kuulijan omille tuntemuksille 
tilaa. Säveltämisestä löytyy loputtomas-
ti uutta opittavaa ja koettavaa sekä tuo-
reita näkökulmia jo tuttuihin asioihin. 
Säveltämällä pyrin pääsemään niiden 
kokemusten äärelle, jotka ovat minua 
eniten sytyttäneet kuulijana. 

Nuoruusvuoteni Pirkanmaan poh-
joisella laidalla sijaitsevassa Kihniössä 
täyttivät klassisen kitaransoiton 
harrastaminen musiikkiopistossa sekä 
sähkökitaran ja rumpujen parissa 
fiilistely. Mahdollisuuksia ohjattuihin 
harrastuksiin alle 2000 asukkaan kun-
nassa oli todella vähän, mutta toisaalta 
mielikuvitukselle ja luovuudelle oli ti-
laa, ja asioita oppi tekemään itse. Oman 
musiikin tekeminen oli alusta asti 
osa musiikkiharrastustani. Lukioaika 
naapurikaupungissa Parkanossa tarjosi 

uusia mahdollisuuksia, ja pääsin mm. 
ensimmäistä kertaa sävellystunneille, 
opettajana Antti Nissilä. Abivuoden 
säännölliset kitaratunnit Jyväskylässä 
Kai Niemisen johdolla olivat merkit-
tävä tekijä siihen, että ovet aukesivat 
Sibelius-Akatemian kitaraopintoihin 
ensiyrittämällä heti ylioppilaskirjoitus-
ten jälkeen.

Muutto maalta Helsinkiin oli aluksi, 
paradoksaalista kyllä, melkoinen 
kulttuurishokki, jonka seurauksena 
luova musiikin tekeminen jäi vuosiksi 
lähes kokonaan. Tästä toivuttuani alkoi 
mielenkiinto säveltämistä kohtaan 
palata, ja pääsin Tapio Nevanlinnan 
sivuaineoppilaaksi. Olin kiinnostunut 
aikamme musiikista, mutta minulla ei 
ollut siinä vaiheessa aavistustakaan, 
miten olisin edennyt säveltämises-
säni. Nevanlinna avasi minulle juuri 
sillä hetkellä tarvitsemani uuden ja 
mielenkiintoisen modernin musiikin 
maailman. Säveltäminen alkoi taas 
toden teolla kiinnostaa, ja lopulta oli 
luonnollinen ratkaisu hakeutua maiste-
rivaiheen sävellysopintoihin. Yhteistyö 
Nevanlinnan kanssa jatkui luontevasti.

Uteliain mielin kohti 
tulevaisuutta

Sävellysopinnoissa tarjoutui tilai-
suuksia säveltää erilaisissa työpa-
joissa mm. Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesterille, RSO:lle, ensem-
ble recherchelle ja Helsingin kamari-
kuorolle. Kaikki työpajojen kokemuk-

ILKKA 
HAMMO

”PIDÄN VAHVASTA DRAAMASTA 

JA KERRONNALLISUUDESTA JA 

PYRIN USEIN JÄSENTÄMÄÄN 

MUSIIKKIANI LUOMALLA 

SELKEITÄ JÄNNITTEITÄ JA 

PURKAUKSIA. RYTMISESTI 

KITKAISET TEKSTUURIT JA 

TOISAALTA HURMIOITUNEET 

FLOW-TILAT ASETTUVAT 

VUOROPUHELUUN 

KESKENÄÄN.”

Opettaminen on osa Ilkka 
Hammon muusikkoutta, ja 

usein tasapainoilu opetustyön 
ja säveltämisen välillä onkin 

haasteellista.

V
IL

LE
 H

A
U

TA
K

A
N

G
A

S

set olivat mittaamattoman arvokkaita. 
Työpajojen ohjaaja Veli-Matti Puumalan 
erityisen osuvat kommentit saivat minut 
lopulta hakeutumaan hänen oppilaakseen 
kahden viimeisen opiskeluvuoden ajaksi. 
Mieleeni on jäänyt sekä Nevanlinnan että 
Puumalan vaativa, mutta myös kannustava 
opetustapa, jonka keskiössä on aito halu 
auttaa opiskelijaa eteenpäin. Kuvitellut 
omien kykyjeni rajat siirtyivät opiske-
luaikanani jatkuvasti kauemmaksi, ja 
työmäärällisesti todella raskaista vuosista 
jäi käteen säveltämisen taitoa, tärkeitä 
käytännön kokemuksia ja ennen kaikkea 
uskoa omiin kykyihin ja kehittymiseen. 

Opinnoissani minulla oli jatkuvasti 
tiedossa ammattimainen kamarimu-
siikkiyhtye, kuoro tai orkesteri, jolle 
säveltää. Pudotus oli suuri opintojeni 
päätyttyä, kun sitä seuraavaa projektia ei 
enää ollutkaan kalenterissa. Pian kuiten-
kin huomasin, että minulla on kaikesta 
huolimatta tarve säveltää, oli tilauksia 
tai ei. Merkittävä lähtölaukaus opinto-
jen jälkeiseen elämään oli mahdollisuus 
säveltää jousitrio Tampere Filharmonian 
muusikoille. Projekti oli intoa täynnä, ja 
kantaesitys niin suvereeni, että se kuuluu 
ehdottomasti teosteni onnistuneimpiin 
kantaesityksiin. 

Olen aina lähtenyt täysillä mukaan 
tarjoutuneisiin tilaisuuksiin ja katso-
nut kiinnostuneena, mihin se johtaa. 
Jokainen sävellystilaus ja esitys on tärkeä. 
Toimeentuloni saan kuitenkin ensisijaises-
ti opetustöistä. Opettaminen on olennai-
nen osa muusikkouttani, mutta tasapai-
noilu sävellystyön kanssa on toki vaativaa. 

Toisaalta kaikki on mennyt tähän asti 
juuri niin kuin on pitänytkin mennä. 
Tätä kirjoittaessani sävellän urani 
tärkeintä tilausteosta, ilokseni huoma-
sin juuri, että ensemble recherchelle 
säveltämäni Surface on edelleen yhtyeen 
ohjelmistossa. Sen seuraava esitys on 
Saksassa ensi keväänä. Kuka tietää, mitä 
vielä onkaan edessä. Uteliain mielin 
katson kohti tulevaa.

ILKKA HAMMO

Fall Foliage jousiorkesterille. 
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri,  

joht. Juha Kangas. Kaustisen 
kamarimusiikkiviikko 3.2.2012.

Surface viululle, alttoviululle,  
sellolle ja lyömäsoittimille. 

Ensemble Recherche (Melise Mellinger, 
viulu; Barbara Maurer, alttoviulu;  

Åsa Åkerlund, sello; Christian Dierstein, 
lyömäsoittimet). Musiikin  
Aika -festivaali 6.7.2014.

Gravitated  
(Hommage á Franz Schubert) 

jousitriolle. 
Hanna Parviainen, viulu; Anni Tiainen-

Hammo, alttoviulu ja Elina Sipilä, 
sello. Tampere Filharmonian Faunien 

iltapäivä -konserttisarja 20.3.2016.
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T
urun tuomiokirkon 
tunnelmallisessa, 
suomalaista kult-
tuuria ja kirkkohis-
toriaa henkivässä 
holvisessa pyhätössä 
valmistaudutaan 

juhlakonserttiin. On kulunut parin 
päivän päälle 500 vuotta siitä, kun 
Martin Luther julkaisi teesinsä, ja 
juhlan kunniaksi Turun filharmoni-
nen orkesteri on tilannut turkulaiselta 
Pauliina Isomäeltä laajamittaisen ora-
torion. Vuorisaarna-oratoriossa vanhan 
virsikirjan laulut, Vuorisaarna sekä Joni 
Pyysalon modernit heijasteet nivou-
tuvat polveilevaksi kirkkodraamaksi, 
joka on kuvaelmamaisuudessaan sekä 
iätön että postmoderni. Mikäpä olisi 

parempi tapa juhlistaa viisisataavuotista 
reformaatiota kuin tilata suurteos oman 
kaupungin säveltäjältä?

Kahden solistin ja kuoron osuudet  
sisältävä teos – kantaesityksessä lauloi-
vat sopraano Kaisa Ranta sekä bari-
toni Jaakko Kortekangas ja Chorus 
Cathedralis Aboensis -kuoro – on oiva 
osoitus siitä, millaisia mahdollisuuksia 
Sibeliuksen seuraajat -hanke on antanut 
suomalaisille orkestereille juhlavuoden 
kunniaksi. Sen myötä Turun filharmo-
ninen orkesteri saa tilaisuuden tehdä 
sitä työtä, jota orkestereiden pitäisikin 
tehdä. Kuten TFO:n tuore intendentti 
Maati Rehor kantaesityksen yhteydes-
sä käymässämme keskustelussa totesi, 
“kantaesitykset ovat aina merkittäviä”, 
lisäten, että “pienemmille kokoonpa-
noille, kuten kamariorkesterille niitä 
tehdään vähän enemmän, mutta kon-
serttisalin ulkopuolelle vietäviä orkeste-
riteoksia, joissa on kuoroa ja solisteja… 
se on aika harvinaista! Tämä on meille 
erityinen tuotanto, ja erityinen orkeste-
rikentällä ylipäätään.”

Konserttimestari Juha-Pekka 
Vikmanin mukaan Turun filharmoni-
sen orkesterin taiteellinen toimikunta 
rohkaistui reformaation juhlakonserttia 
suunniteltaessa tilaamaan teoksen pai-
kalliselta säveltäjältä juuri Sibeliuksen 
seuraajat -hankkeen myötä. Kyseessä 
oli tervetullut avaus, ja luontevaa jatkoa 
vuonna 1997 alkaneelle nimikkosäveltä-
jähankkeelle. “Meillä on kantaesityksiä 
ehkä kerran vuodessa, hyvänä vuonna 
kaksi – siis aika harvoin”, Vikman 
toteaa. 

Eivätkä ne harvat kantaesitykset-
kään yleensä ole orkesterin tilauksia. 
Rehorin mukaan kaupunginorkes-
teriorganisaatiolla on kyllä resurssit 
esittämiseen, mutta “tilaukset, ja niiden 
kustannukset ovat jotain sellaista, mihin 
meillä ei lähtökohtaisesti ole minkään-
laista budjettia; niihin pitää aina jollain 
verukkeella ulkopuolinen rahoitus 
hankkia, olla joku teema, jonka puitteis-
sa toimitaan.” 

“Se on jollain tavalla sääli”, Juha-
Pekka Vikman jatkaa, “tällaisen 

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n, Suomen Säveltäjät 

ry:n ja Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston suurhanke Sibeliuksen seuraajat on 

vaikuttanut maanlaajuisesti: se on luonut ainutlaatuisia tilaisuuksia säveltäjille yhtye- ja 

orkesteriteosten tekemiseen sekä antanut orkestereille mahdollisuuden tilata teoksia 

paikallisilta tekijöiltä. Kahdessa edellisessä Kompositiossa esiteltiin jo hanke sekä sen 

synnyttämät 15 tilaussävellystä, ja nyt on aika muutaman tapauksen kautta tutkia, millaisia 

vaikutuksia hankkeella on ollut – ja millaisia ajatuksia se on poikinut tulevaan.

SIBELIUKSEN SEURAAJIEN 
VAHVAA SATOA SAADAAN 
KORJATA VIELÄ PITKÄÄN

Pauliina Isomäen Vuorisaarna-
oratorio sai kantaesityksensä Turun 
tuomiokirkossa kapellimestari Ruut 
Kiisken johdolla.
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laitoksen, kuin mekin olemme, pitäisi 
kantaa vastuuta aikamme musiikista”. 
Vikmanin mielestä asian eteen voisi 
tehdä enemmänkin. Mikko Heiniö on 
edelleen Turun filharmonisen orkes-
terin nimikkosäveltäjä, mutta mitään 
automaattista rahaa tilauksiin ei ole, 
vaikka orkesteri hänen teoksiaan 
säännöllisesti esittääkin. “Ei meillä 
tämän tyyppistä teosta olisi varmasti 
ollut muutoin ohjelmistossa”, Maati 
Rehor painottaa viitaten Suomen 
Säveltäjien, Suomen Sinfoniaorkesterit 
ry:n ja Sibelius-rahaston yhteishank-
keeseen: “tämä oli kokonaisuus, 
jonka Sibeliuksen seuraajat -rahoitus 
mahdollisti.”

Kiitosta säveltäjiltä

S ibeliuksen seuraajat -hank-
keen myötä syntyneet 15 
sävellystilausta muodostavat 
laajan kirjon eri kokoisia, eri 

tyyppisille orkestereille kirjoitettuja 
sävellyksiä. Orkestereiden joukossa 
on kaiken kokoisia kokoonpanoja 
Meri-Lapin jousikvartetista Lahden, 
Oulun ja Turun isoihin orkestereihin 
– Suomalaista barokkiorkesteria ja 
UMO Jazz Orchestraa myöten. Turun 
lisäksi useissa muissakin tapauksis-
sa orkesterit kääntyivät paikallisen 
säveltäjän puoleen. Esimerkiksi 
Jyväskylä Sinfonia tilasi teoksen 
Kimmo Kuokkalalta ja esitti omissa 
#suomi100-juhlasarjan konserteissaan 
myös toisen paikallisen säveltäjän, Kai 
Niemisen, kitarakonserton. 

Kimmo Kuokkalan Fragilis sai 
myönteisen vastaanoton Jyväskylässä 
säveltäjän itsensä kiitellessä sitä, kuinka 
teoksen “kylmyys ja viiltävyys toteu-
tuivat hienosti ja Jyväskylä Sinfonian 
muusikot paneutuivat heille ehkä 
hieman vieraaseen ‘raunio‐estetiikkaan’ 
antaumuksella.” Kuokkala kertoo ole-
vansa saamastaan tilaisuudesta erityisen 
kiitollinen ja tulevansa muistamaan 
yhteistä työskentelyperiodia lämmöllä.

Samalla tavoin kiitoksia hankkeelle 
antaa myös Hyvinkään Orkesterille sä-
veltänyt helsinkiläinen Ville Raasakka. 
Orkesterin näkökulmasta Raasakkakin 

on tavallaan paikallinen toimittuaan 
jonkin aikaa Hyvinkään musiikkiopis-
tossa musiikin perusteiden opettajana. 
Tilaus oli hänelle todellinen onnenpot-
ku: “Poikkeuksellista yhteistyössä oli 
se, kuinka vapaat kädet visioni toteut-
tamiseen sain Hyvinkään Orkesterilta, 
intendentti Charlotta Kivistöltä ja 
kapellimestari Tuomas Pirilältä”, 
Raasakka kertoo ja jatkaa: “Tällaiseen 
törmää harvoin edes vapaalla kentällä! 
Esineistön, soittimiston ja elektronii-
kan kombinaatiot olivat hyvin vapaasti 
valittavissani, ja päädyin mahdollisim-
man kokeelliseen yhdistelmään, joka 
on kuitenkin käytännöllinen ja helppo 
toteuttaa normaalein harjoitusaikatau-
luin. Arvostan todella paljon Pirilän 
ja Kivistön työtä, ja heidän kanssaan 
kommunikointi oli inspiroivaa sävellys-
työn aikana. Toivoisin, että kokeellisia 
teoskonsepteja ylipäätään otettaisiin 
rohkeasti osaksi orkestereiden ohjel-
mistoja Suomessa. Yleisö on takuulla 
valmis.”

Ennakkoluulottomuutta 
vailla ulkoisia paineita

S ibeliuksen seuraajat -sävellyk-
sissä oli useassakin tartuttu 
Sibeliuksen itsensä esiku-
vallisuuteen. Mutta ehkäpä 

enemmän kuin hänen sävelensä, esiku-
vaksi otettiin se ennakkoluulottomuus, 
uuden kokeileminen, joka Sibeliukselle 
itselleen oli omana aikanaan ominaista. 
Tapio Tuomela oli osaltaan vaikutta-
massa Sibeliuksen seuraajat -hankkeen 
syntyyn ja kertoo ajatuksestaan sen 
takana: “Syksyllä 2012 vetämässäni  
Suomen Säveltäjät ry:n ja Suomen 
Sinfoniaorkesterit ry:n yhteisessä semi-
naarissa mietittiin pienryhmissä, mihin 
orkesteri tarvitsee säveltäjää.” Eräässä 
pienryhmässä Tuomela itse ehdotti yh-
deksi teemaksi verrata nykyistä suoma-
laista kulttuuri-ilmastoa aikaan, jolloin 
Sibelius teki läpimurtonsa.

“Taka-ajatus oli motivoida orkes-
tereita ottamaan mestarin teosten 
seuraksi juhlavuoden konsertteihin 
enemmän uutta suomalaista musiikkia”, 
Tuomela kertoo ja jatkaa: “Pian tämän 

jälkeen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 
hallituksen puheenjohtaja Kalevi Aho 
käynnisti keskustelut sävellystilaussar-
jasta, jota Suomen Kulttuurirahaston 
toivottiin rahoittavan. Lopulta pää-
dyttiin Suomen Säveltäjäin Sibelius-
rahaston vetämään toimikuntaan, johon 
tuli edustus myös yhdistyksen hallituk-
sesta ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:s-
tä. Mukaan saatiin ilahduttavasti myös 
säveltäjiä, jotka ovat aiemmin olleet vä-
hemmän esillä”, Tuomela huomauttaa 
ja lisää, että “Suomen Sinfoniaorkesterit 
ry:n yhteisseminaarin aikoihin emme 
arvanneetkaan, kuinka ajan hermolla 
olimme, ja kuinka isoksi teemaksi 
taiteen niin sanottu soveltava käyttö oli 
nousemassa.”

Laitosorkestereiden tehtävänä 
on myös katsoa eteenpäin

M illä tavalla Sibeliuksen 
seuraajat voisi säteillä 
tulevaisuuteen? Suomen 
Sinfoniaorkesterit ry:n 

ja Suomalaisen musiikin tiedotus-
keskuksen vuonna 1997 käynnistämä 
Takaisin tulevaisuuteen – säveltäjä 
osaksi orkesteria -hanke loi neljälletoista 
orkesterille ja säveltäjälle nimikkosävel-
täjä -suhteen, ja monet näistä suhteista 
ovat kantaneet useita vuosikymmeniä. 
Olisiko Sibeliuksen seuraajissa sieme-
niä samankaltaisiin kauaskantoisiin 
vaikutuksiin? 

Yksi mahdollinen idea orkestereiden 
jatkaa teosten tilaamista syntyy keskus-
tellessani Pauliina Isomäen sekä Turun 
filharmonisen orkesterin konserttimes-
tarin Juha-Pekka Vikmanin ja intenden-
tin Maati Rehorin kanssa Vuorisaarna-

oratorion kantaesityksen alla. Kysyn 
heiltä, onko oratorio kertaluonteinen 
sävellystilaus, vai jäikö siitä nälkä etsiä 
yhä uusia tilaisuuksia tilata musiikkia 
eri säveltäjiltä. “Säveltäjänhän kannalta 
olisi oikein mielekästä, jos vaikka kaksi 
tai kolme orkesteria tilaisivat yhteisesti 
teoksen”, Isomäki esittää, ja Juha-
Pekka Vikman jatkaa: “On valitettavaa, 
että usein uusia sävellyksiä esitetään 
kantaesityksen jälkeen harvoin uu-
destaan – aika harvalla suomalaisella 
säveltäjällä on pääsyä orkestereiden 
kantaohjelmistoon.” 

Rehor toteaa, ettei sävellysapuraho-
ja ole jaossa kovin paljon, ja monesti 
tilaukset jäävät kiinni siitä, tuleeko apu-
rahaa vai ei. Ilmoille nousee kuitenkin 
ajatus, olisiko kaupunginorkestereilla 

mahdollisuutta varata omissa budjeteis-
saan rahaa sävellystilauksiin. “Ajattelen, 
että olisi todella hienoa, jos budjetin 
puitteissa pystyttäisiin varaamaan jon-
kin verran rahaa siihen, että voitaisiin 
tilata uusia teoksia. Se ei ehkä ole ollut 
tapana – meidän budjetissamme sel-
laista varausta ei ole ollut – mutta itse 
pitäisin sitä ihanteellisena: jos laitos- 
orkesterin tehtävänä on musiikkikult-
tuurin ylläpitäminen ja edistäminen, se 
ei voi katsoa vain taaksepäin.” 

Sibeliuksen seuraajia voi hyvällä 
syyllä pitää ainutlaatuisena ja kaikkiaan 
onnistuneena hankkeena: sen erityi-
senä ansiona oli paitsi saada aikaan 
merkittävä määrä tilauksia ja kan-
taesityksiä, myös antaa mahdollisuus 
tilauksiin sellaisille säveltäjille, joille ei 

ole orkesteriteostilauksia vielä suurem-
min siunaantunut. Yhteiskunnallisuus, 
Suomen juhlavuosi ja Sibeliuksen esi-
kuvallisuus olivat yhtäältä esillä osassa 
teoksista, mutta toisaalta säveltäjät saat-
toivat myös keskittyä työhönsä vailla 
ulkoisia paineita. Ja ainakin Turussa jäi 
nälkää jatkaa teosten tilaamista: TFO:n 
intendentin Maati Rehorin haave 
orkestereiden tilaussävellysbudjetista 
voisi olla realistinen, jos samankokoi-
set orkesterit alkaisivat tehdä yhteis-
tilauksia. Vuosittaistenkin tilausten 
vaatima rahasumma jäisi pieneksi, kun 
tilauspalkkiota olisi jakamassa useampi 
orkesteri. Se olisi ehkä paras perintö, 
mikä Sibeliuksen seuraajia voisi seurata.

VILLE KOMPPA

Kimmo Kuokkala ja Kai 
Nieminen seuraamassa 

kapellimestari Ville Matvejeffin 
ja Jyväskylä Sinfonian 

harjoituksia.
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LEVYT, 
KORVAT  
& KARE

T
änä syksynä työpostilaatikko on tulvi-
nut tärkeitä muotokuva-, elämäntyö- ja 
merkkiteoslevyjä kotimaisilta säveltä-
jiltä. Toimittajana ja kriitikkona olen 
työskennellyt kuin liukuhihnalla:  
silmäillyt tiedotteita, kuunnellut 

ykkösraitoja, tehnyt valintoja – ja ahdistunut epäsuh-
dasta: Säveltäjälle levy voi olla vuosien raadannan 
kruunu, minulle se on päivässä hoidettava pikkupuuha. 
Epäsuhdassa toimiminen vaatii osapuolilta hyvää tahtoa 
ja osaamista. Hyvään tahtoon pitää luottaa, osaamiseen 
annan toimittajan näkökulmasta muutaman vinkin.

Miten saada toimittaja  
kuuntelemaan levy?

Lähetä se hänelle fyysisenä kappaleena ja omaksi. Toki 
toimittaja voi penkoa musiikin esiin suoratoistopalve-
lusta tai levy-yhtiön uutuuslistalta. Toki fyysiset levyt 
maatuvat toimittajan työpisteen liepeillä jätteeksi noin 
vuodessa. Mutta fyysisenä artefaktina levyllä on valtaa. 
Sähköpostit ja tiedostot voi deletoida lukematta, mutta 
kirjekuori on pakko avata, ja sen jälkeen levy tuijot-
taa toimittajaa syyttävästi, kunnes tulee kuunnelluksi. 
Sitten se joutuu hyllyyn, mutta jos hylly on toimittajan 
oma, levy tuijottaa häntä edelleen.

Esimerkiksi Atso Almilan mainio Aapine Heli 
Laaksosen teksteihin olisi ennakkoluulojeni perusteella 
hautautunut mappiin Ö: kuorot/lapset/viihde, mutta 
sitten kun oli se tunti aikaa kuunnella uutuuspinoa, 
fyysisen levy pakotti korjaamaan käsitystä.

Millainen saatekirje tai tiedote?

Vaihtoehtoja on kolme yhtä hyvää:  
1) karu  
2) levy-yhtiölle tyypillinen ja  
3) täydellinen.

Ykköskategoriaa edustaa harmonikkataiteilija Mika 
Väyrynen, joka lähetti tuoreen levyllisen Jouni 
Kaipaista kirjekuoressa, saatteena post-it-lappu, jossa 
luki tikkukirjaimin ”Arvosteltavaksenne yst terv”. Tämä 
punnittu brändityö viesti paitsi toimittajan kunnioitusta 
(teitittely!) myös luottamusta toimittajan itsenäiseen 
työhön ja musiikin voimaan. Levy puhukoon puoles-
taan ja kaikkien aikaa säästyy!

Kakkoskategoriaa edustavat Alba 
ja Ondine, joiden turvalliset 
standarditiedotteet ovat lähinnä 
turhia tiivistelmiä levyvihkosista, 
ja kertovat mitä on tehty. Sen 
toimittaja kuulee muutenkin. 
Häntä kiinnostaisi, miksi on tehty. 
Esimerkiksi Pekka Kostiaisen 
Requiem-levy on niin perinteinen, 
että miksi hehkuu toimittajan 
otsassa tulikirjaimin.

Journalismi on näkökulmittamista, 
ja tiedotteessa on mahdollista tar-
jota toimittajalle näkökulma, yksi 
vastaus kysymykseen miksi - mutta 
vain yksi. Useampi ei mene läpi. 
Tiedotteet jäävät laimeiksi, koska 
sitä yhtä näkökulmaa ei uskalleta 
valita. Toisaalta miten ottaa vain 
yksi näkökulma Outi Tarkiaisen 
tai Matthew Whittallin uu-
tuuslevyihin, jotka on tehty 
kattaviksi käyntikorttilevyiksi? 
Näkökulmittakoon toimittaja itse, 
siitä hänelle maksetaan!

Saatekirjeiden harvinaiseen kol-
moskategoriaan pääsee uniikilla 
artesaaniaskartelulla, kalligrafi-
sella kirjeellä tai hulppealla press 
kittillä. Erottautuminen on varmaa 
mutta sen laadun määrää tyyli-
taju. Esimerkiksi säveltäjä Kari 
Väkevän Diptych-levyn elegantti 
press kit -laatikko hohti postilaa-
tikossa kuin kultahippu lumihan-
gella, mutta sisältä löytynyt ankea 
infolehti pudotti taiteellisen vaiku-
telman miinukselle. Ehkä ristiriita 
oli harkittu - musiikin laatu piti 
tarkistaa välittömästi.

Atso Almila (säv.)  
Heli Laaksonen (san.)
Aapine
Key Ensemble ja Tapiolan kuo-
ro, joht. Teemu Honkanen. 
Alba ABACD 18 (2017)

Atso Almilan sävellystyö Heli 
Laaksosen runoihin tarjoaa 
mallioppimista: Tismalleen 
näin pitää kunnioittaa tekstin 
rytmiä, tuoda sanoja esiin 
ja poimia musiikkityyleistä 
valmiita karaktäärejä. Kun Key 
Ensemble mellastaa kotimur-
teessaan, siitä ei ole leikki 
kaukana, mutta mikrofonit 
olivat, valitettavasti.

Pekka Kostiainen: 
Requiem
Suvi Väyrynen (sopraano),  
Ena Pongrac (mezzosopraano), 
Simo Mäkinen (tenori), Tapani 
Plathan (basso), Musica-kuoro, 
Jyväskylä Sinfonia ja Mikkelin 
kaupunginorkesteri, joht. Ville 
Matvejeff. Alba ABCD 417 (2017)

Kuulostaa paljon hitti-requie-
meiltä, vähemmän Kostiaiselta 
eikä lainkaan aikamme musiikilta. 
Olemassaolonsa oikeutusta levy 
puolustaa käsityötaidolla, tunne- 
ilmaisupyrkimyksillä ja asiallisil-
la esittäjillä, mutta romahtaako 
puolustus ainutkertaisuuden 
puutteeseen?

Jouni Kaipainen: 
Accordion Works
Gena; Vento; Placido;  
Elemental Chanting. 
Mika Väyrynen (harmonikka) ja 
Jouni Susiluoto (sello). 
Suomen Harmonikkainstituutti 
FAICD2017 (2017)

Väyrynen toistaa jo aiemmin 
levyttämäänsä Kaipaista, mutta 
Vento on entistäkin nopeampi 
ja Placido plastisempi. Toisaal-
ta Gena ja Elemental Chanting 
ovat varmaotteisia ensilevy-
tyksiä, joten kyllähän tämä in 
memoriamiksi kelpaa.

Outi Tarkiainen: 
Beyond Poems
Trois poèmes; Sans paroles; 
Until the stone splits; Baudelaire 
songs; Thy words, submerged in 
stone; Into the woodland silence; 
...and they began to sing. 
Kamus-kvartetti, Lauri Sallinen 
(klarinetti), Maria Puusaari (viulu), 
Tuuli Lindeberg (sopraano), Emil 
Holmström (piano), Markus Hohti 
(sello) ja Veli Kujala (harmonikka). 
Alba ABCD 415 (2017)

Napapiirillä Outi Tarkiainen 
saattaa olla poissa Helsinki-kes-
keisistä silmistä, mutta tämän 
levyn kuultuaan häntä ei saa pois 
mielestä. Kunnon modernismin 
katalyytteinä vaikuttavat avara 
runollisuus ja leikkaava terävä-
piirto. Tosin Into the woodland 
silencen tarjoiluehdotuksena 
suositan big band -versiota.

Matthew Whittall: 
Northlands
Northlands; ad puram  
annihilationem meam;  
The return of light. 
Tommi Hyytinen (käyrätorvi), 
Radion sinfoniaorkesteri, Helsingin 
kamarikuoro, Tapiola Sinfonietta, 
joht. Nils Schweckendiek. 
Alba ABCD 416 (2017)

Whittall maalaa pohjoista mai-
semaa laveasti, mutta minimalis-
tisissa äänipilvissä ja hempeissä 
tekstuureissa riittää yksityiskohtia, 
liikettä, särmiä ja matalalta tulevan 
valon välkettä, jotka Nils Schweck- 
endiek osaa esittäjistä kaivaa.

Kari Väkevä: 
Diptych
KV2 CD-003 (2017)

IT-taustainen säveltäjä on työstä-
nyt suurella sydämellä 2010-luvun 
parasta kotimaista elektroakus-
tista musiikkia. Omaleimainen, 
huolellinen äänisynteesi yhdistyy 
hitaasti avautuvaan mutta punnit-
tuun rakenteeseen, ja Diptychin 
kahdeksankymmentä minuuttia 
soljuvat korviin nautinnollisesti 
kertaistumalta.
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Neuvottelutaitojen 
työkalupakki

”T ätä kirjaa on kaivattu alalle 
jo pitkään”, kirjoittaa Sofi 
Oksanen Artisti maksaa 

-oppaan takakannessa. Muusikkojen 
liiton lakiasiainpäällikkö ja luovien 
alojen sopimus- ja tekijänoikeusasioihin 
erikoistunut juristi Lottaliina 
Pokkinen on kirjoittanut käy-
tännönläheisen oppaan luovien 
alojen neuvottelu- ja sopimus-
tilanteita varten. Kirjan ohjeet 
sopivat erityisesti muusikoiden, 
kirjailijoiden ja muiden luovan 
alan freelancereiden tai pätkä-
työläisten työkaluiksi.

Artisti maksaa -opas 
jakautuu kahteen osaan. Ensim-
mäisessä perehdytään neuvottelemisen 
osatekijöihin, neuvottelutyyleihin sekä 
sopimusoikeuden perusteisiin. Jälkim-
mäinen puolestaan esittelee ohje- ja 
vinkkikokoelman, työkalupakin, joka 
ulottuu neuvotteluihin valmistautumi-
sesta sopimuksen jälkihoitoon. Tämä 
työkalupakki on kirjan vahvinta ja kiin-
nostavinta antia, mutta myös alkupuolen 
neuvotteluiden ja sopimusoikeuden 
perustiedot on hyvä jokaisen luovan alan 
toimijan tuntea.

Kirjan kieli on kauttaaltaan sujuvaa ja 
selkeää, mikä monimutkaisista sopimus-

oikeudellisista kuvioista kerrottaessa on 
erinomainen asia. Tekstiä jaksottavat ja 
elävöittävät Pokkisen haastattelemien 
luovien alojen menestyjien kommentit 
ja suorat sitaatit. Kirjan lopussa on lisäksi 
käytännöllinen muistilista neuvotteluihin 
valmistautumista varten. 

Lottaliina Pokkisen asiantuntemus on 
kiistaton. Hänellä on miltei 20 vuoden 
kokemus luovien alojen sopimuksista 

ja tekijänoikeudesta, minkä 
lisäksi hänellä on myös 
ammattimuusikon tausta. 
Toisinaan vähempikin kir-
joittajan oman kokemuksen 
painottaminen olisi riittänyt, 
sillä itse asiasta puhuttaes-
sa Pokkisen asiantuntemus 
ja kokemus tulevat vakuut-
tavalla tavalla esiin. 

Artisti maksaa -neuvot-
teluopas on erinomaisen hyödyllinen 
– ja samalla yllättävän helppolukuinen 
kirja.

Suomen Säveltäjät ry järjesti kaksi 
koulutustilaisuutta (8.11. Tampereella 
ja 10.11. Helsingissä), joissa Lottaliina 
Pokkinen luennoi neuvottelutaidoista 
ja tekijänoikeusasioista yhdistyksen 
jäsenille.

Lottaliina Pokkinen: Artisti maksaa. 
Neuvotteluopas luoville aloille.  
Nemo 2017. 295 sivua.

Kulttuurihistoriaa  
ja vaiheikasta 
säveltäjänuraa

S yyskuussa 80 vuotta täyttänyt 
tamperelaissäveltäjä Fridrich 
Bruk on tänä vuonna julkaissut 

toisen kirjansa. Soi maininki hiljainen 
sisältää ensimmäistä, ”Sata ystävää” eli 
parjatun tilitys -teosta vähemmän oma-
elämäkerrallista kerrontaa ja keskittyy 
sen sijaan enemmän dokumentoimaan 
tapahtumia ja kohtaamisia Brukin ainut-
laatuisen monivaiheisen uran varrelta.

Soi maininki hiljainen on kiinnostava 
kokoelma erityisesti siksi, että Brukilla on 
sekä dramaattisen kerronnan kykyä että 
huimia tarinoita jaettavanaan. 

Brukin välit-
tämä ajankuva 
Neuvostoliitos-
ta ja säveltäjän 
toiminnasta 
siellä on arvo-
kasta kulttuu-
rihistoriaa, jota 
lukee miltei 
henkeään pi-
dättäen. Muun 

muassa tarinat huippupianisteista Arthur 
Rubinsteinista ja Vladimir Horowitzista 
ovat kirjan parasta antia.

Omakustanteena julkaistun kirjan kieli 
olisi tarvinnut enemmän editointia, mutta 
koska Brukin kerronnan tyyli ja rytmi ovat 
niin mukaansatempaavia, ajoittaiset kieli- 
tai lyöntivirheet eivät häiritse lukukoke-
musta. Kirjaan sisältyy myös CD-levy, joka 
sisältää Brukin Sinfonian nro 1 ”Pyynikki” 
(1998), kaksiosaisen Sinfonian nro 10 ”Klez-
morim II” ensimmäisen osan (2010) sekä 
Sinfonian nro 15 ”Peilikuvia” (2015).

Fridrich Bruk: Soi maininki hiljainen.  
Esseitä, kertomuksia, muistelmia. 2017. 
142 sivua. Sis. CD-levyn.

TEKSTIT: HANNA ISOLAMMI

Helvi Leiviskän elämäkerta 

M usiikkitieteen maisteri ja pianisti Eila Tarastin 
kirjoittama ”Nouse, ole kirkas” – Helvi Leiviskän 
elämä ja teokset ilmestyi 20.10.2017. Runsaasti 

kirje- ja arkistoaineistoa sisältävä perusteellinen teos jakau-
tuu kolmeen osaan: elämäkerralliseen, sävellysten kuvailui-
hin ja analyysiin sekä Leiviskän musiikkikirjoituksiin. 

Eila Tarasti: ”Nouse, ole kirkas” – Helvi Leiviskän elämä  
ja teokset. Kulttuuriperintöjen akatemia ry & Suomen  
Semiotiikan Seura ry 2017.  619 sivua.

Voiko kysellä perään?

Kyllä voi, kerran. Jos ensimmäinen yhteydenotto tapah-
tui sähköpostilla, suosittelen seuraavaksi puhelinsoittoa. 
Muusikon ja kriitikon vuorovaikutuksessa puhelin on 
tehokkain väline, jonka käytöstä ei jää näkyviä vammoja. 
Henkilökohtaisesti pidän puheluista, kun ne tulevat en-
nen arvostelua tai juttua: voi kysellä taustoja, moni vää-
rinkäsitys korjaantuu ja levyn käsittelyn todennäköisyys 
moninkertaistuu. Arvostelun jälkeen tulevia puheluita 
varten on esi- ja lakimiehet.

Hiljattain Ulf Långbacka kyseli Visions-levynsä käsittelyn 
perään. Vastasin hänelle lyhyesti eli tylysti, mutta todella 
hyvä että kyseli. Olin nolosti hukannut levyn väärään 
pinkkaan. Ja lisäksi levy oli ehdottomasti esittelyn arvoi-
nen summaus Långbackan työstä.

Pitäisikö pitää levynjulkaisutilaisuus 
tai -konsertti?

Kyllä ja ei. Mikä sen somempaa kuin levyn julkaiseminen 
konsertissa, jos konsertti on. Teokset kuulee vuorovaiku-
tuksessa yleisön kanssa, tekijät ovat paikalla ja muutama 
levy saattaa mennä kaupaksikin. Mutta varta vasten 
konserttia ei maksa vaivaa järjestää.

Sen sijaan kannattaa pitää juhlat! Hiljattain Ondine 
julkaisi Olli Virtaperkon levyn Romer’s Gap, eikä järjes-
tänyt sen kummempia seremonioita – mutta Virtaperko 
järjesti itse. Hän kutsui ystäviä ja levyn tekoon vaikutta-
neita ihmisiä luokseen. Syömisen, juomisen, keskustelun 
ja partituurilehteilyn lomassa kuunneltiin levyltä kaikki 
kolme konserttoa sekä Virtaperkon epämuodolliset 
esittelyt niistä.

Pienessäkin piirissä pidettynä juhla oli henkisesti 
merkittävä. Sillä säveltäjä viesti sekä itselleen että muille: 
Tämä levy on minulle tärkeä, haluan tarjota sen teille, 
hyvä että te kuuntelette sen. Ja juhliin tulleet viestivät 
säveltäjälle: Kiitos että tarjosit tämän musiikin meille, 
me kuuntelimme sen.

Kriitikkona ja toimittajana yritän muistaa, että näitä 
juhlia on minulla joka päivä.

KARE ESKOLA
Kirjoittaja on musiikki- ja kulttuuritoimittaja ja kriitikko.

Olli Virtaperko:
Romer’s Gap – Three 
Concertos
Romer’s Gap; Multikolor; 
Ambrosian Delights
Perttu Kivilaakso 
(amplified cello), Joo-
natan Rautiola (baritone 
saxophone), Jonte Knif 
(knifonium), Jyväsky-
lä Sinfonia, joht. Ville 
Matvejeff.
Ondine ODE 1305-2

Ulf Långbacka: 
Visions – Choral Music 
by Ulf Långbacka
Akademiska Orkestern, 
Brahe Djäknar, Exaudio, 
Florakören, Key Ensem-
ble, joht. Ulf Långbacka, 
Hanna Kronqvist ja Tee-
mu Honkanen. (2017)

Pitkän linjan säveltäjä  
ja kuoromies Ulf Lång- 
backa on laittanut 
elämäntyötään huolella 
pakettiin. Visions-levyn 
laaja teosvalikoima on 
kauttaaltaan sointuisaa 
mutta monimuotois-
ta ja ilmaisuvoimaista 
kuorosatsia. Långbackan 
ohjauksessa kuorot on-
nistuvat loistavasti, kiitos 
myös laulullisen satsin.

Entä jos toimittaja ei käsittele levyä?
Silloin pitää olla kiitollinen. Toimittaja tai krii-
tikko pitää levyä huonona tai yhdentekevänä, 
ja on tekijän kannalta parempi, ettei hän esitä 
näkemystään mediassa.

KIRJANURKKA
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Päivittyvä kantaesitysten  
listaus verkossa
 composers.fi/tapahtumat/#kantaesitys-fi

Orkesteriteosten kantaesityksiä
 sinfoniaorkesterit.fi/fi/konserttikalenteri

Facebook
 Nykkäri-konserttikalenteri

Kantaesityksiä

K E VÄT  2 0 1 7 –

– K E VÄT  2 0 1 8

Kantaesityksiä on koottu pääosin Suomen 
Säveltäjät ry:n jäsenten ilmoittamien 

tietojen pohjalta. Joitain kanta-
esitystietoja 2017 on julkaistu jo 

Kompositiossa 1/2017.

K E VÄT  JA  
K E S Ä  2 0 1 7

20.4.
JUKKA TIENSUU
Sinfoniaviis
Helsingin kaupunginorkesterin tilaus
Helsingin kaupunginorkesteri, joht. 
Susanna Mälkki. Musiikkitalo, Helsinki.

21.4.
JAAKKO KUUSISTO
Konsertto fagotille ja orkesterille op. 35
Yleisradion tilaus
Otto Virtanen (fagotti), joht. Anna-Maria 
Helsing. Musiikkitalo, Helsinki.

23.4.
LAURI SUPPONEN
Dwell (or How All Birds Have Flown to 
Panama)
Tuuli Lindeberg (laulu), Petri Kumela 
(kitara). Hietsun paviljonki, Helsinki. 

11.6.
OLIVER KOHLENBERG
Saksofonikvartetto
Akateeminen Saksofonikvartetti. 
Lapinlahden Lähde, Helsinki.  

30.6.
SAMI KLEMOLA
Jack and the Specifics 
Heikki Kossi (foley-artisti), Avanti!, joht. 
John Storgårds. Suvisoitto, Taidetehtaan 
Avanti-sali Porvoo.

”Klemolan ’konsertto’ foleyartistille 
ja kamariorkesterille on kiinnostava 
aluevaltaus. Foley-artistin eli ääninäyttelijän 
päätyö on tehdä studiossa ääniä elokuviin. 
Jack and the Specifics – nimetty alan 
pioneerin Jack Foleyn mukaan – etenee 

elokuvamaisina jaksoina, joissa juoni 
vaihtelee konkreettisista äänitapahtumista 
yleisempään tunnelmamaalailuun. 
Sähköinen osuus käyttää valmista 
materiaalia ja synnyttää live-tilanteesta 
luuppeja. Kossin taiturointia esine- ja 
romuvarastossaan oli riemukasta kuulla 
ja katsoa, vaikka paremminkin se olisi 
voinut olla esillä. Sykähdyttävä huipennus 
oli kangasta nykimällä aikaan saadut 
sydämenlyönnit.” (Jukka Isopuro, hs.fi 
2.7.2017)

30.6.
OLLI VIRTAPERKO
Maatiaissarja
Jukka Rautasalo (diskanttigamba). 
Suvisoitto, Zum Beispiel, Porvoo. 

7.7.
SEBASTIAN HILLI
confluence/divergence
Petri Kumela (kitara), Uusinta Ensemble, 
joht. Jósef Hárs. Musiikin aika, 
Viitasaaren kirkko. 

7.7.
MATTI MURTO
Suomalainen sarja harmonikalle
Lore Amenabar Larrañaga (harmonikka). 
Sata-Häme Soi, Ikaalisten kirkko. 

9.7.
ANDERS HEDELIN
Three Subrealist Visions
Aleksandra Koziak (viulu), Marcin Koziak 
(piano). Summer Music Festival Korzkiew, 
Puola. 

15.7.
JUKKA LINKOLA
Le bal
1. Polonaise
2. Valse
3. Polka
Paul Niemistön tilaus
Ameriikan Poijat. Kruununpyy.

23.7.
SEPPO ”PARONI” PAAKKUNAINEN
Malittu
Runo: Viktor Kuusela.
Wene-WiOL, joht. Erkki Nurmi. 
Uukuniemen kirkko. 

27.7.
TUOMAS TURRIAGO
Käyrätorvisonaatti
Tommi Hyytinen (käyrätorvi), Tuomas 
Turriago (piano). Lieksan kirkko. 

30.7.
MATTI HEININEN
Study in Apparitions
Etienne Boudreault (fagotti)
Parallel Universes for String Quartet 
Borea-kvartetti: Kasmir Uusitupa 
(viulu), Tami Pohjola (viulu), Riina Piirilä 
(alttoviulu), Senja Rummukainen (sello). 
Korsholman musiikkijuhlat, Vaasan 
Ortodoksinen kirkko. 

8.8.
HARRI SUILAMO
Falco tinnunculus
Petri Kumela (kitara). Theater am 
Neunerplatz, Würzburg. GuitarPlus 
Microtonal -festivaali, Theater am 
Neunerplatz, Würzburg, Saksa.

9.8.
JONNE VALTONEN
Näkymätön lapsi
Nelli Nyman (sopraano), Maria Ylipää 
(sopraano), Tero Harjunniemi (tenori), 
Kristian Lindroos (baritoni), Joona 
Pulkkinen (sello), Minna Tervamäki 
(tanssi), Jarmo Koski ja Armi Toivanen 
(kertojat), Marika Vapaavuori (ohjaus ja 
dramaturgia), Poikakuoro Pirkanpojat, 
Tampere Filharmonia, joht. Santtu-Matias 
Rouvali. Tampere-talo, Tampere.

”Tampere Filharmonian Jonne Valtoselta 
tilaaman uuden sävellyksen rakenne 
on yksinkertainen: alkusoittoa seuraa 
viisi Tove Janssonin Näkymätön lapsi 
-kokoelman novelleihin perustuvaa 
varsinaista osaa, Valtosen sovitus 
Syyslaulusta ja finaalina loppusoitto. 
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Säveltäjä on valinnut kaikkiin osiin 
lajityypeiltään, joskaan ei varsinaisesti 
sävelkieleltään toisistaan eroavaa 
musiikkia. Karkeasti yksinkertaistaen: 
Kevätlaulu on musikaalia, Vilijonkka joka 
uskoi onnettomuuksiin balettimusiikkia, 
Hattivattien salaisuus oopperaa, 
Näkymätön lapsi solistikonserton hidas 
osa ja Hemuli joka rakasti hiljaisuutta 
dramaattista konserttimusiikkia. Valtosen 
ratkaisulle on sikäli hyvät perusteet, 
että nyt teos on ilmeeltään vaihteleva, 
yllättävä ja moni-ilmeinen.” (Harri Hautala, 
aamulehti.fi 10.08.2017)

17.8.
TUOMO TEIRILÄ
Pohjoinen valo
Tiina Nikander-Koivukangas (huilu). 
Kulttuuritalo Valve, Oulu. 

20.8.
MATTI HEININEN
Spettrale
Trio SurPlus: Olaf Tzschoppe, Christian 
Kemper, Daniel Lorenzo. Schloss 
Solitude, Stuttgart, Saksa.

20.8.
KAI NIEMINEN
Pre-Inter-Post
Marko Kupari (urut). Mäntän kirkko.

24.8.
PATRIK VIDJESKOG
Small Talk in French
Henrik Östman (urut), Jonna Marjamäki 
(viulu), Ida Forsman (viulu), Folke Nylund 
(alttoviulu), Daniel Nylund (sello). 
Koivulahden kirkko, Mustasaari. 

27.8.
LAURI SUPPONEN
Eau & Gaz à tous les étages
Madison Greenstone (bassoklarinetti). 
Vapaan taiteen tila, Helsinki. 

S Y Y S K U U

3.9.
KYÖSTI HAATANEN
Laulusarja Joel Lehtosen runoihin
Joonas Asikainen (baritoni), Jenna Ristilä 
(piano). Riihisaaren maakuntamuseo, 
Savonlinna. 

8.8.
EINOJUHANI RAUTAVAARA
In the Beginning
Deutsche Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern, joht. Pietari 
Inkinen.
Fruchthalle, Kaiserlautern, Saksa. 

6.9.
ULJAS PULKKIS
Luonnontiede 
Konsertto sopraanolle, sellolle ja 
orkesterille, Suomen Muusikkojen liiton 
tilausteos.
Tiina-Maija Koskela (sopraano), Tuomas 
Lehto (sello), Jyväskylä Sinfonia, joht. 
Ville Matvejeff. Jyväskylän teatteritalo.

“Teoksen lukuisat esitykset syksyllä 
ovat säveltäjän paras lahja, kun sekä 
orkesteri, kapellimestari että solistit 
vaihtuvat esityksestä toiseen. Sävellys 
on kuin lapsi; olen sen itse tehnyt, mutta 
minulla ei ole aavistustakaan millaiseksi 
se kasvaa vieraassa ympäristössä.” 
Näillä sanoilla säveltäjä Uljas Pulkkis 
kommentoi 100 vuotta täyttävän 
Muusikkojen liiton teostilaustaan. 
Luonnontiede kantaesitettiin 
Jyväskylässä 6.9., ja sen jälkeen teosta 
esitettiin kuukauden sisään vielä 
seitsemän kertaa eri paikkakunnilla.

8.9. 
AULIS SALLINEN
Dance Music suite, op. 107
Mika Väyrynen (harmonikka), Elina Vähälä 
(viulu), Jan-Erik Gustavsson (sello), Paavali 
Jumppanen (piano). Porvoon kirkko.

10.9.
MARKKU KLAMI
Clair
Lauri Sallinen (klarinetti), Henrik Sandås 
(bandoneon), Nordlyd-jousikvartetti, 
Pohjois-Karjalan ammattiopiston 
tanssijoita. Kiisuteatteri, Outokumpu. 

11.9.
JUHA T. KOSKINEN
at the mercy of (the waves)
AsianArt Ensemble. Konzerthaus, Berlin, 
Saksa. 

14.9.
OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ
Stream
Sinfonietta Lentuan tilaus 
Sinfonietta Lentua, joht. Jukka-Pekka 
Kuusela. Kuhmo-talo.

16.9.
ASTA HYVÄRINEN
Two-Fifty, pm
JJ Koh (klarinetti), Kristian Ring (sello). 
Two-Fifty Building, Milwaukee, USA. 

21.9.
JUHA PISTO
Scribere proposui
Lauluyhtye Punctum ja puhallinkvintetti 
Auriga. Korundi, Rovaniemi.

22.9.
RAFAEL L. JUNCHAYA
Distancias, op. 24
Adriana Sánchez-Málaga (sello), 
Orquesta Sinfónica del Cusco, joht. 
Rafael L. Junchaya. Teatro Municipal, 
Cusco, Peru. 

24.9.
HENRI SOKKA
Kaleva
Anton Chausovskii (viulu), Heidi Kuula 

M
ika Väyrynen on 
kantaesittänyt 29 
suomalaista harmo-
nikkateosta – tähän 
mennessä. ”Aikamme 

musiikki on nykyään erittäin monipuo-
lista, erilaisia tyylejä ja estetiikkoja on 
valtavasti. Tämä rikkaus on minulle suurin 
motivaatio tilata ja esittää uutta musiikkia”, 
hän kertoo. Kuluneena syksynä Väyrynen 
on ehtinyt jo kantaesittää kuusi teosta 
sekä levyttää kaikki Jouni Kaipaisen 
harmonikkasävellykset. Marraskuussa 
hän esitti konsertillisen suomalaista uutta 
musiikkia Slovakiassa Dunajska Stredan 
harmonikkafestivaalilla, ja joulukuun 
alussa vierailullaan Krakovan Musiikkia-
katemialla Puolassa hän esitti niin ikään 
suomalaisen musiikin ohjelman, opetti 
sikäläisiä harmonikkaopiskelijoita sekä 
luennoi suomalaisista hänelle sävelletyistä 
harmonikkateoksista. Lokakuun 11. päivänä 

pidetyn oman 50-vuotisjuhlakonserttinsa 
Väyrynen omisti kokonaan suomalaiselle 
nykymusiikille. 

Väyrynen kertoo näkevänsä uuden 
musiikin esittämisen luontevana vaiheena 
muusikonkehityksessään: ”Nykymusii-
kin soittamisessa tarvittavat taidolliset 
vaatimukset esimerkiksi rytmiikkaan ja vir-
tuositeettiin nähden ovat moninaisia. Jos 
olisin keskittynyt soittamaan ainoastaan 
ns. konventionaalisesti kirjoitettua stan-
dardiohjelmistoa, olisin muusikkona jäänyt 
huomattavasti alemmalle tasolle. Jotkut 
uudet sävellykset ovat niin vaativia, että 
ne joko pakottavat soittajan nostamaan 
kätensä ylös – tai sitten etsimään keinot 
teoksen hankaluuksien voittamiseksi. Täl-
laisen työn tehtyään on sitten taas askelen 
pidemmällä omassa kehityksessään.”

Tilatessaan teoksia Väyrynen pyrkii 
välttämään kaikenlaista säveltäjän työhön 
vaikuttamista. ”Minulla on ollut mottona 

se, että jos säveltäjä säveltää jotain, niin 
minä etsin keinon soittaa sen. Harmonikka 
ei enää ole yhtä eksoottinen nykymusiik-
kisoitin kuin 30–40 vuotta sitten, joten 
säveltäjät ovat hyvin perillä siitä, mitä 
soittimella voi tehdä. Ja sitten ne asiat, 
joita ei voi tehdä, modifioidaan yhdessä 
säveltäjän kanssa soitettavaan asuun. Kun 
säveltäjän mielikuvitukselle antaa vapau-
den, niin sieltä tulee jänniä ja odottamat-
tomia juttuja.”

Kantaesityssuman jälkeen Väyrysellä on 
suunnitelmissa äänittää syntymäpäiväkon-
sertissaan kantaesittämänsä sävellykset: 
”Toimin nykyään niin, että käyn äänittä-
mässä uudet sävellykset niin sanotusti 
varastoon, koska tällöin ne tulevat doku-
mentoiduksi tuoreeltaan ja terävimmillään. 
Kevätkaudella paneudun myös Kalevi 
Ahon ensimmäisen sonaatin harjoittele-
miseen – se on paljon harjoitusta vaativa 
järkäle! Ja sävellystilauspuolellakin on 
jotakin tulossa – jotakin suurimuotoista, 
Hammerklavieriin rinnastettavissa olevaa.”

8.9.  
Aulis Sallinen: Dance Music suite, op. 107 
Mika Väyrynen (harmonikka), Elina Vähälä 
(viulu), Jan-Erik Gustavsson (sello), Paavali 
Jumppanen (piano). Porvoon kirkko.

11.10. 
Eero Hämeeniemi: Velocita
Paavo Korpijaakko: Sonaatti nr. 2  
”Dead on Time”
Veli Kujala: La storia dello  
squalo della mia vita 
Harri Wessman: Lamento  
in memoriam Jouni Kaipainen
Juha Salmesvuori: Memories  
and Friendship 
Mika Väyrynen (harmonikka). Camerata, 
Musiikkitalo, Helsinki.

HANNA ISOLAMMI

Kantaesittäjä

MIKA VÄYRYNEN, 
HARMONIKKA
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20.10.
SEBASTIAN HILLI
Affekt
Helsingin kaupunginorkesteri, 
Helsingfors sång- och musikförbund 
(kuorot), joht. Leif Segerstam. 
Musiikkitalo, Helsinki. 

20.10.
PAOLA LIVORSI
The end of no ending
Tuuli Lindeberg (soprano), Anni 
Egecioglu (vokalisti), Ahoora Mahone 
(lyömäsoittimet), Uusinta Ensemble. 
Black Box Musiikkitalo, Helsinki. 

21.10.
SEPPO ”PARONI” PAAKKUNAINEN
Ennen da nygöi
Runo: Viktor Kuusela. Carpe Diem, joht. 
Nadja Härkönen. Lappeenranta-sali. 

22.10.
JUKKA LINKOLA
Helky laulu
Olen lintu pieni
Mieskuoro Euga. Olympia-sali, Tampere.

27.10.
ILKKA KUUSISTO
Aino Ackté
Ooppera
Libretto: Pentti Savolainen ja Juha 
Kandolin. Ohjaus: Juulia Tapola. Musiikin 
ohjaus: Jonas Rannila. Päivi Pylvänäinen 
(sopraano), Joonas Asikainen (baritoni), 
Anu Ontronen (mezzosopraano), Heikki 
Halinen (tenori). Savonlinnasali.

”Ilkka Kuusisto on mestari luomaan 
tunnelmia, luontevia melodioita 
ja kekseliäitä sointukulkuja sekä 
yhdistämään muiden musiikkia 

omaansa. Oopperan teemasävelmäksi 
nousee Oskar Merikannon Pai, pai 
paitaressu, jonka rahiseva äänite 
oikean Ainon laulamana kuullaan 
juuri ennen väliaikaa. Kuusiston oma 
musiikki vie sirkusmaisesti Pariisin 
vilinään, kuvaa viiltävillä kuvioilla 
äidin ja tyttären kamppailua ja maalaa 
pehmeästi romanssin ja kunnian 
hetket. Matti Makkonen on sovittanut 
sinfoniaorkesterisatsin 12 soittajalle, lähes 
kaikki ammattilaisia. Pieni yhtye riittää 
luomaan vahvoja värejä ja hivelevää 
sointimattoa.” (Riitta-Leena Lempinen-
Vesa, ita-savo.fi 29.10.2017)

27.10.
JUKKA-PEKKA LEHTO
Eilinen
Paarma
Petri Bäckström ja Satu Eronen (laulu), 
Sakari Kivinen (sello), Jukka Pekka Lehto 
(huilu ja taustanauhat). Rauma.

29.10.
JUHA PISTO
AD 2017 – Three pictures of the time
Clarinet4: Anni Tolvanen, Anni Björk, 
Sirke Tynskä ja Esko Lång. Hakasalmen 
huvila, Helsinki.

31.10.
ULJAS PULKKIS
Maamme – Sinfonia Suomelle 
Radion Sinfoniaorkesteri, joht. Jaakko 
Kuusisto. Yle Teema Fem:  
areena.yle.fi/1-4249243.

M A R R A S K U U

1.11.
HERMAN RECHBERGER
DHIROS pianolle nelikätisesti
Annikka Konttori-Gustafsson ja Tuomas 
Mali (piano). Sibelius-museo, Turku. 

1.11.
VLADIMIR AGOPOV
Reminiscenze di una Siciliana
Päivi Severeide (harppu).  Camerata, 
Musiikkitalo, Helsinki.

1.11.
TAPIO TUOMELA
Interlude
Päivi Severeide (harppu).  Camerata, 
Musiikkitalo, Helsinki.

8.11.
MARIA KALLIONPÄÄ
Die Raben
Judith Engel (piano). Universität 
Mozarteum , Bösendorfer Saal, Salzburg, 
Itävalta. 

11.11.
ADAM VILAGI
Ihminen
Kristian Lindroos (baritoni), Marita 
Viitasalo (piano). Kuopion tuomiokirkko.

”Adam Vilagi kertoo uudesta teoksestaan 
näin: Ihminen on tilausteos Kuopion ka-
marimusiikkiseuran Suomi-100 konsertti-
sarjaan. Teos on syntynyt vuonna 2017 ja 
se on omistettu teoksen kantaesittäjille 
baritoni Kristian Lindroosille ja piano-
taiteilija Marita Viitasalolle. Teos on 
sävelletty Juice Leskisen tekstiin Juridii-
kan perusteet kristillisen etiikan valossa. 
Teksti on peräisin Leskisen runokokoel-
masta Ilonkorjuun aika. Tekstissä esiinty-
vät Kymmenen käskyä ovat Raamatusta, 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön 
ottamana suomennoksena.” (Kuopion 
kamarimusiikkiseuran sivut: kukamus.fi/
node/130.)

11.11.
PEKKA JALKANEN
November
I Kuulen lumen tulon
II Harmaa nielee valkean
III Tähdet

(viulu), Mihail Slobodjaniuk (alttoviulu), 
Miika Jämsä (sello), Malla Vivolin 
(huilu), Janne Pesonen (klarinetti 
ja bassoklarinetti), Kalle Oittinen 
(saksofoni), Eva Alkula (kantele), joht. 
Maria Itkonen. Tampere-talo.

28.9.
MATTHEW WHITTALL
The City in the Sea
Tampereen valtakunnallisen 
alttoviulukilpailun pakollinen 
loppukilpailukappale 
Malla Vivolin (alttohuilu), Pauliina Kallio 
(harppu), Tampereen valtakunnallisen 
alttoviulukilpailun finalistit. Tampere-talo.

L O K A K U U

1.10.
SANNA AHVENJÄRVI
Kehtolaulu
TampereRaw. Uuden Musiikin Lokakuu, 
Tulindbergin sali, Oulu.

”Kehtolaulu sai alkunsa syksyllä 2005 
esikoisemme ollessa mahassani. Teema 
alkoi soida mielessäni mieheni silittäessä 
mahassa potkivaa vauvaamme. 
Pyrkimykseni oli säveltää kaunista 
atonaalista musiikkia. Sävellyksen loppu 
syntyi kesällä 2017. Edelleen lapsillemme 
on tärkeää, että heitä silitetään 
nukkumaan mennessä. Kehtolaulun 
loppua säveltäessäni mukana alkoi olla 
jo haikeuden tunnetta siitä, että lapset 
ovat jo aika isoja ja ovat todellakin meillä 
lainassa vain hetken. Teos on omistettu 
rakkaille lapsillemme Emilialle ja 
Joonatanille.” (Sanna Ahvenjärvi, 2017.)

1.10.
SAKARI RAAPPANA
Stepover
Riina Salminen (sello), Veli Kujala 
(neljäsosasävelaskelharmonikka). Uuden 
Musiikin Lokakuu, Tulindbergin sali, Oulu.

1.10.
JYRKI LINJAMA
Pastoraali
Tilaus Tikkakosken seurakunnan 
60-vuotisjuhliin 
Sirpa Partanen (urut). Tikkakosken kirkko.

4.10.
JUHO MIETTINEN
Pianosonaatti nro 2 ”Winged Poets”
Risto-Matti Marin (piano). Pasimusic, 
Kuopion kaupungintalon juhlasali.

7.10.
OLLI KORTEKANGAS
Maamerkit
I Muistikirja
II Opintie
III Historiikki
IV Sukutaulu
Teksti: Anna Elina Isoaro. Oulaisten 
Nuorisokuoro, joht. Tapani Tirilä. 
Merkuriussali, Oulainen. 

11.10.
EERO HÄMEENNIEMI
Velocita
PAAVO KORPIJAAKKO
Sonaatti nr. 2 ”Dead on Time”
VELI KUJALA
La storia dello squalo della mia vita
HARRI WESSMAN
Lamento in memoriam Jouni Kaipainen
Mika Väyrynen (harmonikka). Camerata, 
Musiikkitalo, Helsinki. . 

11.10.
LOTTA WENNÄKOSKI
Kitarakonsertto
Petri Kumela (kitara), Kymi Sinfonietta, 
joht. Rumon Gamba. Konserttitalo, Kotka.

15.10.
HARRI AHMAS
Konsertto puhallinorkesterille
Puhallinorkesteri Sisun tilausteos 
Puhallinorkesteri Sisu, joht. Petri 
Komulainen. Felix Krohn -sali, Lahti.

19.10.
SAULI ZINOVJEV
Viulukonsertto ”Der Leiermann”
Pekka Kuusisto (viulu), Oulu Sinfonia, 
joht. Johannes Gustavsson. Madetojan 
sali, Oulu. 

“Vuonna 2017 sävelletty Viulukonsertto 
’Der Leiermann’ (’Posetiivari’ tai 
’Kampiliiransoittaja’) pohjautuu Wilhelm 
Müllerin (1794–1827) samannimiseen 
runoon, jota mm. Franz Schubert (1797–
1828) on käyttänyt monumentaalisen 
laulusarjansa Wintereisen (Talvinen 
matka) viimeisessä laulussa. Runon 
tasapainottelu todellisuuden ja suorastaan 
eskapistisen transsin välitilassa heijastuu 
viulukonserton unenomaiseen ja 
vääjäämättömään ilmaisuun. Pääpiirteittäin 
hitaan ja tummanpuhuvan teoksen neljä 
temaattisesti toisiinsa vahvasti liittyvää 
osaa nivoutuvat esityksessä yhdeksi 
noin 25-minuuttiseksi kaarrokseksi, 
jonka muotoa vahvistavat ensimmäisen 
ja kolmannen osan lopussa kuultavat 
solistin improvisoimat soolokadenssit. 
Viulukonsertto on Oulu Sinfonian 
tilausteos ja konsertto on omistettu 
viulutaiteilija Pekka Kuusistolle.” 
(Sauli Zinovjev, 26.9.2017)

19.10.
ESA PIETILÄ
Pulse, Waves & Dialogues
Esa Pietilä (tenorisaksofoni), Mikkelin 
kaupunginorkesteri, joht. Hossein 
Pishkar. Mikaeli, Mikkeli.
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Sibelius-Akatemian kanteleluokan tilaus 
Emma Vähätalo (kantele), Suvi Karhu 
(kantele) ja Ritva Koistinen (kantele). 
Sibelius-Akatemia, Soiva Akatemia -sarja. 
Camerata, Musiikkitalo, Helsinki.

14.11.
MATTI HEININEN
The River – ”no man ever steps in the 
same river twice”
Lüneburger Symphoniker, joht. Thomas 
Dorsch. Audimax, Leuphana Universität, 
Lüneburg. 

14.11.
KAIJA SAARIAHO
Light Still and Moving
Camilla Hoitenga (huilu), Ejia 
Kankaanranta (kantele). Organo, 
Musiikkitalo, Helsinki. 

17.11.
JOUNI HIRVELÄ
Ballabile
Jyrki Myllärinen (kitara). Lappeen kirkko, 
Lappeenranta.

19.11.
JUHA T. KOSKINEN
Pianotrio nro 2
Trio la Rue. Koskelan kirkko, Helsinki.

22.11.
LEIF SEGERSTAM
Sinfonia nro 317
Mikkelin kaupunginorkesteri, joht. Leif 
Segerstam. Mikaeli, Mikkeli.

23.11.
ROOPE MÄENPÄÄ
Klarinettikvartetto
TampereRaw, Tampere-talo.

25.11.
OUTI TARKIAINEN
Mrs. Dalloway
Our Heritage
Minna’s Dream
Prayer
Suffragette Dance
Born on Another Star
Norrbotten Big Band, joht. Outi 
Tarkiainen. Kulturens hus, Luulaja. 

28.11.
KAIJA SAARIAHO
Jokaisella on tämänsä
Kaikki tämä
Anu Komsi (sopraano), Pia Värri (piano). 
Sellosali, Espoo.

28.11.
ANTTI HAAPALAINEN
Kolme laulua jostakin mitä ei ole
Turun konservatorion kamarikuoro, joht. 
Esko Kallio. Maalaistentalo, Turku. 

J O U L U K U U

1.12.
TIMO-JUHANI KYLLÖNEN
Joulun kosketus, op. 96
Aurora Marthens (sopraano), Sauli Lämsä 
(piano), Sabina Kyllönen (huilu), Vesa
Putkonen (lyömäsoittimet), Esbo Arbis 
kammarkör, joht. Timo-Juhani Kyllönen.
Kauklahden kappeli, Espoo. 

2.12.
JUKKA LINKOLA
Rumba Liberte
Iiro Rantala (piano), Jaakko Kuusisto 
(viulu), Panu Savolainen (vibrafoni), Jukka 
Eskola (trumpetti), Pope Puolitaival 
(saksofoni, huilu), Oulu Big Band, joht 
Antti Rissanen. Ouluhalli. 

5.12.
JUKKA-PEKKA LEHTO
Kolme kotoista laulua
1. Lalli
2. Koivu, tähti
3. EI kyllä
Porin Mieslaulu, PTS-band. Keski-Porin 
kirkko.

6.12.
OUTI TARKIAINEN
Joye
Pori Sinfonietta, joht. Janne Nisonen. 
Promenadisali, Pori. 

”Joye on miniatyyriteos tai 
orkesterifanfaari, olemukseltaan 
kauttaaltaan kirkas ja aforismimaisen 
ytimekäs. Teoksen nimi viittaa 
muinaisranskan kielen sanoihin ’autuus’ 
ja ’onnetar’, ja ajatuksenani oli ladata 
teokseen kaikki se riehakkuus ja 
yltiöpäisyys, jotka intensiivisen onnen 
hetkellä ihmisessä ohikiitäen välähtävät. 
Teoksen alussa tummanjykevät 
sointupilarit vyöryvät maisemaan, 
josta ensin klarinetit, sitten oboet ja 
lopulta trumpetit johdattavat musiikin 
suuriin kuohuihin ja kirkkauteen, joka 
täyttää kaiken. Teoksen on tilannut Pori 
Sinfonietta.” (Outi Tarkiainen)

2.12.
JARKKO HARTIKAINEN
(sleepings) for ensemble and sampler
defunensemble. WHS Teatteri Union, 
Helsinki. 

7.12.
TERO-PEKKA HENELL
Joulukellot, op. 68/1
Jorma Hynninen (laulu), Pétur Sakari 
(urut). Porvoon tuomiokirkko. 

7.12.
JUKKA LINKOLA
Joulun tähti
Mieskuoro Euga, joht. Visa Yrjölä. 
Someron kirkko.

7.12.
ITZAM ZAPATA
Ataraxia
Kuopion kaupunginorkesteri, joht. Lauri 
Ahokas. Kuopion kaupungintalo.

Kantaesittäjä

DEFUNENSEMBLE

V
uonna 2009 perustetulla 
defunensemblellä on oma 
selvä profiilinsa suomalai-
sessa nykymusiikkiskenes-
sä; se on keskittynyt elekt-

roakustisten sävellysten esittämiseen. 
”Yhtye tuo maahamme kiinnostavinta 
sähköä hyödyntävää nykymusiikkia maail-
malta, aktiivisesti tilaa ja kantaesittää uusia 
teoksia, sekä luo katu-uskottavia, moniin 
kokeellisen musiikin alagenreihin katsovia 
konserttikokonaisuuksia. Defunensemblen 
soittajat ja musiikkiteknologit ovat alansa 
terävintä suomalaista kärkeä,” kirjoittaa 
Jarkko Hartikainen, jonka uuden teok-
sen defunensemble esitti joulukuussa 
omassa konserttisarjassaan WHS Teatteri 
Unionissa. 

”Keväällä 2018 kantaesityksiä on tulossa 
lisää, muun muassa uudet teokset Asta 
Hyväriseltä ja Veli-Matti Puumalalta, ja 
kesäksi sekä loppuvuodeksi on myös 
tiedossa isoja projekteja,” kertoo yhty-
een taiteellinen johtaja Sami Klemola. 
”Järjestämme tänä lukuvuonna yhdessä 
Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian 
osaston kanssa työpajan, jossa työste-
tään ja kantaesitetään neljä uutta teos-

ta sävellyksen ja musiikkiteknologian 
opiskelijoilta.”

Säveltäjien, muusikoiden ja musiikki-
teknologien yhteiset työpajat ovat oleelli-
nen osa defunensemblen toimintaa. Yhtye 
pyrkii luomaan edellytyksiä elektroakus-
tisten tekniikoiden monipuolistumiselle 
nykymusiikissa sekä lisäämään yhteistyötä 
esityksen eri tekijöiden kesken.

Defunensemble on ehtinyt kantaesit-
tää teoksia jo yli 30 säveltäjältä. Klemola 
kertoo, että suurin osa kantaesityksistä 
on suomalaisten säveltäjien teoksia: ”ihan 
käytännön syistäkin esitämme paljon suo-
malaista, vaikka mielellämme tekisimme 
enemmän myös kansainvälisiä sävellys-

tilauksia. Sävellystilauksiin apurahoja 
myöntävät säätiöt tukevat helpommin 
kotimaisia sävellystilauksia.” Lisäksi sekä 
workshopit että muu yhteistyö säveltäjien 
kanssa on käytännössä helpompi järjestää 
Suomessa.

”Säveltäjästä riippuen teemme 
enemmän tai vähemmän yhteistyötä jo 
sävellysprosessin aikana. Elektroniikka on 
useimmiten se elementti, josta nousee ky-
symyksiä,” Klemola sanoo. Sävellystilaus-
ten suunnittelun päävastuu on Klemolalla, 
mutta varsinkin kun kyse on suuremmista 
kokonaisuuksista, koko yhtye miettii ja 
suunnittelee yhdessä. Defunensemblen 
kaikki jäsenet ovat aktiivisia nykymusiikin 
esittäjiä myös yhtyeen ulkopuolella.

Vientiä on riittänyt niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin; kahdeksan toimintavuo-
tensa aikana defunensemble on soittanut 
yli 90 konserttia ja esiintynyt noin 20 eri 
nykymusiikkifestivaalilla.

2.12.
Jarkko Hartikainen
(sleepings) for ensemble and sampler
defunensemble. WHS Teatteri Union, 
Helsinki.

HANNA ISOLAMMI

defunensemble
Hanna Kinnunen, huilu
Mikko Raasakka, klarinetti
Lily-Marlene Puusepp, harppu
Emil Holmström, piano
Markus Hohti, sello
Timo Kurkikangas, elektroniikka
Anders Pohjola, elektroniikka
Johanna Råman, tuottaja
Sami Klemola, taiteellinen johtaja
 www.defunensemble.fi
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S8.12.
MINNA LEINONEN
Laiva on lastattu, perinneleikkejä 
kanteleille
Musiikkioppilaitosten oppilaat ja 
opettajat. Helsinki, Tampere, Espoo, 
Kajaani, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, 
Ylivieska, Hämeenlinna.

8.12.
MATTI MURTO
Viisi suomalaista kansanlaulua 
harmonikalle ja jousiorkesterille
Vilma Viren (harmonikka), Keski-
Pohjanmaan konservatorion 
kamarijouset, joht. Andrei Sytchak. 
Juhla-alkusoitto vaskikvintetille
Alex Heikkilä (trumpetti), Benjamin 
Dahlskog (trumpetti), Iiro Koskinen 
(käyrätorvi), Luka Vähäsarja (vetopasuuna) 
ja Jimi Ojakoski (tuuba). 
Polskafantasioita jousille
Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, 
joht. Juha Kangas. Keski-Pohjanmaan 
konservatorion konserttisali.

14.12.
LEIF SEGERSTAM
Harppukonsertto
Päivi Severeide (harppu), Oulu Sinfonia, 
joht. Leif Segerstam. Madetoja-sali, Oulu.

17.12.
OLLI VIRTAPERKO
Joulu-ilta
Polyteknikkojen kuoro, joht. Saara 
Aittakumpu. Lauttasaaren kirkko, 
Helsinki. 

TA M M I K U U

21.1.
TAPANI LÄNSIÖ
Pastoraalisarja
Akateeminen Saksofonikvartetti: Olli-
Pekka Tuomisalo, Maaret Koskenkari, 
Saara Koskipää ja Timo Rantanen. 
Meilahden kirkko, Helsinki. 

25.1.
AKI YLI-SALOMÄKI
Oi autuus – konsertto sellolle ja 
orkesterille
Tomas Nuñes-Garcés (sello), Turun 
filharmoninen orkesteri, joht. Jukka 
Iisakkila. Turun konserttitalo. 

26.1. 
KLAUS WIEDE
Drei quintige Herren
Aleksandra Raszynska (sopraano), Nora 
Skuta (piano). Alte Schmiede, Wien, 
Itävalta. 

H E L M I K U U

2.2.
MINNA LEINONEN
Kaarne
Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, joht. 
Anna-Maria Helsing. Kaustinen-sali. 

3.2.
SAULI ZINOVJEV
Die Welt – Ein Tor
Paulon Säätiön tilausteos lahjaksi 
100-vuotiaalle Suomelle
Sirja Nironen (sello), Sibelius-Akatemian 
Sinfoniaorkesteri, joht. Atso Almila. 
SibaFest, Musiikkitalo, Helsinki.  

16.2.
OLLI KORTEKANGAS
Veljeni vartija
Libretto ja ohjaus: Tuomas Parkkinen. 
Tuuli Takala (sopraano), Ville Rusanen 
(baritoni), Tuomas Katajala (tenori), 
Juha Kotilainen (baritoni), Päivi 

Nisula (sopraano), Virpi Räisänen 
(mezzosopraano), Tampereen Oopperan 
kuoro, Tampereen Oopperan lapsikuoro, 
Tampere Filharmonia, joht. Santtu-Matias 
Rouvali. Tampere-talo. 

Veljeni vartija kuvaa nousevien 
odotusten kaupunkia ja sodan 
tapahtumia kahden eri puolille 
ajautuvan sisaruksen näkökulmasta. 
Se on henkilövetoinen, eeppinen, 
sinfoninen draama murskatuista 
unelmista, vaikeista valinnoista ja 
suurista tunteista. ”Oopperan tematiikka 
on sodanvastainen, eikä se juurikaan 
sisällä aatteellista pohdintaa tai 
poliittisia puolustuspuheita. Nimi viittaa 
Raamattuun ja sisältää kysymyksen, 
jonka Kain esitti Jumalalle velisurman 
jälkeen: ‘Olenko minä veljeni vartija?’ 
Vastaus on kyllä. Meidän kaikkien 
täytyy pitää huolta toisistamme,” 
sanoo libretisti ja ohjaaja Tuomas 
Parkkinen. ”Veljeni vartija ammentaa 
sekä oopperan rikkaasta historiasta että 
1900-luvun alkupuolen musiikkityyleistä. 
Kuullaan cakewalkia ja torvisoittoa. 
Ja tietysti laulua: melodiset aariat, 
värikkäät ensemblet ja dramaattiset 
kuorokohtaukset rytmittävät 
kokonaisuutta, jonka orkesterin energia 
pitää liikkeessä,” kertoo säveltäjä Olli 
Kortekangas. (tampere-talo.fi/
tapahtumat/veljenivartija)

M A A L I S K U U

8.3.
CECILIA DAMSTRÖM
Vocalise
Kajsa Dahlbäck (sopraano), Vaasan 
kaupunginorkesteri. Vaasan 
kaupungintalo. 

14.3.
KIMMO KUOKKALA
Industrialis
Tampere Filharmonia, joht. Lawrence 
Renes. Tampere-talo. 

23.3.
TOMI RÄISÄNEN
Juoni
Mikko Ikäheimo (teorbi), Tomi Räisänen 
(elektroniikka). Organo, Helsingin 
Musiikkitalo, Organo. 

H U H T I K U U

9.4.
TOMI RÄISÄNEN
Magus Magnus
Augsburger Philharmoniker, joht. 
Lancelot Fuhry. Kongress am Park, 
Augsburg, Saksa. 

18.4.
PERTTU HAAPANEN
Huilukonsertto
Yuki Koyama (huilu), Radion 
sinfoniaorkesteri, joht. Dima 
Slobodeniouk. Helsingin Musiikkitalo.

25.4.
PERTTI JALAVA
Sinfonia no 5 ”Ajelehtivat mantereet”
I Rodinia
II Mirovia
III Panthalassa Blues
IV Pangaea 
Joensuun kaupunginorkesteri, joht. 
Michael Seal. Kuhmo-talo.

T O U KO K U U

18.5.
MIKKO HEINIÖ
Sinfonia n:o 3 (sinfonia concertante 
lyömäsoittajille ja orkesterille)
Turun filharmoninen orkesteri, joht. Anja 
Bihlmaier. Konserttitalo, Turku. 

”Mikko Heiniön 
70-vuotisjuhlakonsertissa kuullaan 
monipuolisesti Heiniön ääntä 
säveltäjänä. Kantaesitettävässä 3. 
sinfoniassa lyömäsoitinryhmä, piano, 
celesta ja harppu nousevat solistiseen 
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rooliin. Konsertin aloittava Maestoso 
eli ’majesteettisesti’ viittaa Eerik 
XIV:een, joka vaati että häntä kutsutaan 
’Teidän Majesteetiksenne.’ Teoksen 
lähtökohtana on Eerik XIV:n vankeudessa 
kirjoittama lyhyt musiikillinen fragmentti.” 
(menovinkit.ts.fi)

22.5.
JOEL JÄRVENTAUSTA
Elegy
Clare Simmonds (piano). St. George the 
Martys Church, Lontoo, Englanti.

K E S Ä K U U

29.6.
JUHA LEINONEN
Concerto for Flute and Orchestra
Sami Junnonen (huilu), Helsinki 
Sinfonietta, joht. Ari Rasilainen. 
Heinäveden kirkko. 

S ÄV E L LY S KO N S E R T T E JA
K E VÄT  J A  S Y K S Y  2 0 1 8

TEODOR NICOLAU
8.4. HELSINKI

SEBASTIAN HILLI
7.7. VIITASAARI

PAOLA LIVORSI
20.10. HELSINKI

JUKKA-PEKKA LEHTO
27.10. RAUMA
28.10. HARJAVALTA
29.10. MERIKARVIA
7.11. TURKU
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ALKUVUODEN 2018  
TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

KOMPOSITIO  
1/2018  
ilmestyy

15.6.

HELMIKUU  
JÄSENTILAISUUS TEOSTON TILITYKSIIN  

LIITTYVISTÄ ONGELMISTA, HELSINKI
Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan sähköpostilla ja 

yhdistyksen kotisivuilla.
 composers.fi

MAALISKUU
SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N  
VUOSIKOKOUS, HELSINKI

Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan sähköpostilla ja 
yhdistyksen kotisivuilla.
 composers.fi

11.–15.4.2018 
TAMPERE BIENNALE

taiteellinen johtaja: Sami Klemola
järjestäjä: Tampereen Musiikkijuhlat
 tamperemusicfestivals.fi/biennale

13.4. 
SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N KEVÄTSEMINAARI

Tampere Biennalen yhteydessä

18.4. 
TEOSTON KEVÄTKOKOUS, HELSINKI

 teosto.fi


