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SUOMEN
SÄV E LTÄ J Ä T

S

uomen Säveltäjät ry (perustettu
vuonna 1945) on aatteellinen
yhdistys, jonka jäsenistönä
on vakavan musiikin parissa
työskenteleviä säveltäjiä. Yhdistys
toimii eri puolilla maata ammattiaan
harjoittavien jäsentensä keskinäisenä
yhdyssiteenä. Se valvoo ja tukee säveltäjien
taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja
sekä edistää maan luovaa säveltaidetta. Suomen
Säveltäjät ry osallistuu toimintakenttäänsä
liittyvien organisaatioiden toimintaan, ottaa
kantaa ajankohtaisiin kulttuuripoliittisiin
kysymyksiin ja edistää suomalaisen musiikin
esittämistä, levyttämistä ja kustantamista.
Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia
yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
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Suomen Säveltäjät ry
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki
saveltajat@composers.fi
puh. 09 445 589
composers.fi

facebook.com/suomensaveltajat
Toimisto
Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen
Toimistosihteeri Maisa Mikkonen
Hallitus
Antti Auvinen, puheenjohtaja
Olli Virtaperko, varapuheenjohtaja
Markku Klami
Veli Kujala
Minna Leinonen
Paola Livorsi
Niilo Tarnanen

18

26 kilometriä nauhaa
Jukka Ruohomäki digitoi kesätyökseen Music Finlandin
vanhan äänitearkiston ja oppi musiikista, arkistoinnista ja
ajasta. Mukana myös arkistoammattilaisen vinkit säveltäjille.
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Kantaesittäjä
Piia Komsi
”Haluan periaatteenkin
vuoksi tukea uutta.
Muusikon velvollisuus on
tehdä jokaisesta teoksesta
mielenkiintoinen.”

Enriching a brand
Matei Gheorghiu writes that foreign composers living
in Finland should be seen as Finnish composers, as
an enriching element of an already established and
recognizable brand that is Finnish music.

Yhdistyksen
uudet jäsenet
Esittelyssä Suomen
Säveltäjät ry:n uudet
jäsenet Jaime Belmonte,
Timo Kittilä, Walter
Sallinen ja Dante
Thelestam.

32

Uudet levyt lautasella
Anna Pulkkis tarjoilee kuluneen vuoden
auditiivisen menyyn.

NMD kameran takaa
Nykymusiikkipiirien luottokuvaaja Maarit Kytöharju
näyttää ja kertoo, mitä tapahtui Pohjoismaisilla
Musiikkipäivillä.
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Pääkirjoitus

TÄ Ä L L Ä M U H I VAT
LY H Y E T,
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vanhastaan Suomen valttikortti. Muuttuvien koulutustarpeiden yhteiskunnassa
Suomen Säveltäjät muistuttaa ennakoitavuuden tärkeydestä. Musiikkikoulutusta pitää muuttaa viime vuosina nähtyä
pitkäjänteisemmin, jotta opetus ei kärsi
muutoskuormituksesta.

T

oinen tärkeä rakenne, valtion
taiteilija-apurahajärjestelmä, on
rapautunut, koska sen taso ei ole
seurannut elinkustannuksia. Yhdistys
ajaa apurahaan tasokorotusta, muttei
myönnettävien apurahojen lukumäärän
kustannuksella. Lisäksi yhdistys muistuttaa taiteilijaeläkkeiden määrän riittämättömyydestä: ikääntyvien säveltäjien
määrä kasvaa väestön ikääntyessä.

R

akenteista Suomen Säveltäjät
haluaa puolustaa myös yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua:
valtio on nyt leikkaamassa sitä kohtuuttomalla tavalla. Käytännössä kopiointi
ja siihen verrattavissa oleva musiikin ilmainen käyttö erilaisilla alustoilla kasvaa
jatkuvasti. Lakisääteisen hyvitysmaksun tulisi turvata oikeudenomistajille
kohtuullinen korvaus musiikin ilmaisesta
käytöstä.
Yhdistys pyrkii säilyttämään ja kehittämään pysyviä tukirakenteita, mutta
korostaa, että vapaan kentän toimijat
kuuluvat samojen tukirakenteiden
piiriin, ei niiden ulkopuolelle. Vapaan
kentän muusikot ja yhtyeet tilauksineen
ja esityksineen ovat säveltäjille todella
tärkeitä, ja vapaalle kentälle ominainen
riskinotto on taiteellisen kehittymisen
kannalta arvostettavaa.

Y

hdenvertaisuus on yksi sosiaaliturvan perusarvoista, joten
miksi sävellystyö määritellään
eri tavoin eläkejärjestelmästä riippuen?
YEL-eläke on usein säveltäjälle liian kal-

Uusi edunvalvontajärjestö

lis ja MyEL-eläke kattaa vain apurahalla
tehdyn työn. Tekijänoikeuskorvaukset
eivät kerrytä sosiaaliturvaa mutta ne
voivat vaikuttaa vähentävästi etuuksiin
tai jopa estää ne. Suomen Säveltäjät haluaa kehittää taiteilijoiden sosiaaliturvaa
selvemmäksi ja yhdenvertaisemmaksi.

K

ulttuurin ja taiteen alalle on
perustettu uusi keskusjärjestö
KULTA. KULTA ry edustaa taiteen ja kulttuurin tuottajia ja työnantajajärjestöjä, ja sen perustajajäsenet
ovat Suomen museoliitto, Finland
Festivals, Suomen Sinfoniaorkesterit
ja Suomen Teatterit. Perustajajäsenten lisäksi mukana toiminnassa ovat
Suomen Jazzliitto ry ja Teatterikeskus.
KULTA ry ei ota jäsenikseen taiteilijajärjestöjä, eikä voi toimia taiteilijoiden
edunvalvojana.
 kulttuurijataide.fi

V

iime aikoina Suomen Säveltäjien toiminta on näkynyt suurelle
yleisölle korkeatasoisena Pohjoismaiset Musiikkipäivät -festivaalina ja
jäsenistölle esimerkiksi syyskokouksena
sekä erilaisina jäsenpalveluina. Suuri osa
yhdistyksen työstä on kuitenkin näkymätöntä puurtamista kulttuuripolitiikan
kabineteissa. Sen työn hitaat tulokset
ovat usein epämuodikkaita kompromisseja, jotka saattaa ymmärtää väärin, jos
ei tunne taustoja.
Yhdistyksen kulttuuripoliittisen
työn tavoitteet ovat selkeät. Suuri onni
tässä työssä on sujuva keskusteluyhteys
jäsenistöön. Yhdistys saa hyvin tietoa
jäsenistön tarpeista ja ongelmista.
A N T T I AU V I N E N

Suomen Säveltäjät ry:n hallituksen
puheenjohtaja

Kannanotto

S

uomen Säveltäjät ry:n toiminnanjohtaja Annu Mikkonen otti kantaa säveltäjän
toimeentulomahdollisuuksiin.
 100puheenvuoroataiteesta.taike.fi

OPSTYÖRYHMÄ

O

K

Opus 1.fi

pus 1 – sävellyspedagogiikan
aineistopankki on uusi verkkosivusto, joka tarjoaa sävellystehtäviä ja inspiroivia näkökulmia säveltämisen
alkuopetukseen.
Opus 1 -sivusto vastaa uusien opetussuunnitelmien myötä syntyneeseen opetusmateriaalin tarpeeseen. Aineistopankki
on suunnattu kaikille musiikinopetusta
järjestäville tahoille, ja se sisältää harjoituksia kaikenikäisille ja monen tasoisille
oppilaille. Tehtävien lisäksi sivustolla on
julkaistu artikkeleita, joissa säveltäjät, pedagogit ja tutkijat avaavat erilaisia näkökulmia
sävellyksenopetukseen.
Opus 1 -aineistopankkia ovat olleet
toteuttamassa sävellyspedagogiikan
asiantuntijat Sanna Ahvenjärvi, Marjatta
Airola, Marko Alastalo, Markku Klami, Tapio Lappalainen, Minna Leinonen ja Anu
Ahola. Hanketta ovat rahoittaneet Suomen
Säveltaiteen Tukisäätiö ja Suomen Säveltäjät ry.
 opus1.fi

S

uomen Säveltäjät ry:n aloitteesta on
perustettu työryhmä, jonka tavoitteena on määrittää musiikkiopistojen sävellyksen opintosuunnitelman
yhteiset suuntaviivat. Työryhmän visiossa
musiikkiopistojen tarjoama sävellysopetus
antaa oppilaille toisaalta mahdollisuuden
luovaan musiikintekemiseen, mutta

EMILIA LAPPALAINEN
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VALITSE
TAISTELUSI

MAARIT KYTÖHARJU

E

duskuntavaalien
lähestyessä Suomen
Säveltäjät on terävöittänyt hallitustavoitteitaan. Millaisia arvoja
säveltäjät haluavat
tuoda esille? Mihin suuntaan poliitikkojen tulisi viedä Suomea seuraavalla
hallituskaudella? Vaikuttamistyössä
pienen säveltäjäyhdistyksen kannattaa
valita taistelunsa huolella. Päättäjille
pitää antaa selviä muutostavoitteita,
mutta tarpeen on myös välittää kokonaiskuva yhdistykselle olennaisesta
ongelmakentästä.
Kokonaiskuvasta säveltäjäyhdistys
voi kokemusasiantuntijana viestiä,
että todellinen luova ajattelu ei synny
tyhjiössä. Elinvoimainen, monipuolinen
ja pitkäjänteinen taiteen ja kulttuurin kokonaisuus tarvitaan paitsi aidosti uusien
ratkaisujen syntymiseen, myös luovuuden taiteellisen ja taloudellisen hyödyn
maksimoimiseen. Taide-elämän pitää
yltää tiettyyn kriittiseen massaan, koska
menestystarinat kasvavat laajuudesta,
eivät erikoistumisesta ja huippujen vaalimisesta, joka nykyään on muotia.
Luovan ajattelun tulevaisuuden
ratkaisee osaksi valtion rahoitus, koska
se pitää yllä perustutkimuksen kaltaista,
vertaisarvioitua ja kehittyvää taiteen
kriittistä massaa. Suomessa valtio
rahoittaa taidetta ja kulttuuria entistä
vähemmän, mutta luovuuden merkitys
Suomelle ei ole vähentymässä, päinvastoin. Siksi Suomen Säveltäjät haluaa
kasvattaa taiteen ja kulttuurin budjettiosuutta lähemmäksi pohjoismaista
tasoa. Konkreettinen tavoite on yksi
prosentti valtion menoista nykyisen 0,8
prosentin sijaan.
Suomen Säveltäjien keskeinen tavoite on pitää yllä ja kehittää rakenteita,
jotka mahdollistavat säveltäjän työn.
Koulutus on yksi näistä rakenteista, ja

Y T I M E K K Ä ÄT &
A J A N K O H TA I S E T

KOM
POS
TI

myös valmiudet ammattimaisille
opinnoille korkeakouluasteella.
Tämän lisäksi työryhmä edistää
myös muita sävellysopetukseen
liittyviä asioita, kuten sävellysopetusta toisen asteen koulutuksessa,
musiikinteorian substanssiosaamista musiikkiopistoissa ja
sävellysopetuksen edunvalvontaa.
Työryhmä myös laatii täydennettävän muistion sävellysopetukseen
liittyvistä onnistumisista ja toimivista käytännöistä sekä korjaamista
vaativista epäkohdista musiikkiopistokentällä. Työryhmään kuuluvat yhdistyksen jäsenet Pasi Lyytikäinen (pj.), Sanna Ahvenjärvi,
Markku Klami, Tapio Lappalainen
ja Minna Leinonen.
KOMPOSITIO 2/2018
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T

imothy Page on väitellyt musiikin
tohtoriksi University of Chicagossa 14.11.2018. Hänen taiteellinen
tutkintonsa huipentui teokseen Oru (japania: taittaa, kutoa) kamariorkesterille ja esineille. Page on viime vuosina integroinut

Petri Judin 50 v.
Jouko Linjama 85 v.
Leif Segerstam 75 v.
Kalevi Aho 70 v.
Pekka Kostiainen 75 v.
Harri Wessman 70 v.
Ari Vakkilainen 60 v.
Max Savikangas 50 v.
Reijo Jyrkiäinen 85 v.
Anders Hedelin 70 v.
Antti Nissilä 50 v.
Tommi Kärkkäinen 50 v.
Heikki Sarmanto 80 v.

K

immo Hakola on valittu valtion
musiikkitoimikunnan puheenjohtajaksi vuosille 2019–2020. Alueellisiin taidetoimikuntiin on valittu jäseniksi
mm. Pekka Kostiainen (Keski-Suomi),
Tapio Lappalainen (Pohjois-Pohjanmaa ja
Kainuu) ja Matthew Whittall (Uusimaa).

6 •

KOMPOSITIO 2/2018

ANTTI KOKKONEN

J

oel Järventaustan orkesteriteos on valittu
kolmen finalistin joukkoon ranskalaisessa
Île de Créations -sävellyskilpailussa.
Kilpailun finaali kuullaan 21.2.2019 Pariisin Centre
des bords des Marnessa. Orchestre National
d’Île-de-France esittää teoksen kapellimestarinaan Jean Deroyer. Voittajateoksen julkinen
kantaesitys kuullaan maaliskuussa 2019.

ANNIINA JÄRVENTAUSTA

S

ebastian Hilli voitti Gaudeamus
Award 2018 -musiikkipalkinnon
9.9.2018. Tuomaristo, säveltäjät Mayke Nas, Nicole Lizée ja Richard
Ayres, lausui Hillistä: “Sebastian Hilli has a
very personal aesthetic that is underlying
all of his music, and he possesses the
technical knowledge and imagination to
realize what he is driven to create. His music combines bold structures with a huge
variety of subtle sonic detail.” Gaudeamus-palkinto on avannut monille aiemmille
palkituille ovet kansainväliseen uraan.
Palkintona on 5000 euroa, joka käytetään
sävellystilaukseen Hilliltä ensi vuoden
Gaudeamus-musiikkiviikkoa varten.

TOIMITTAJAN
NURKKA

Tuore tohtori

performatiivisia ja esineellisiä elementtejä
musiikkiinsa. Omissa teoksissaan ja uuden
poikkitaiteellisen suomalaisen Dayjob
Collectiven kanssa hän on tutkinut kaksisuuntaista suhdetta fyysisten materiaalien
manipuloinnin ja äänen välillä. Orun
esityksen kuluessa soittajat neulovat
villalangalla orkesterin läpi perhosen siipiä
muistuttavan kuvion. Tähän visuaaliseen
elementtiin perustuva assosiaatioketju
taas johtaa muihin toimintoihin ja vaikuttaa
musiikkiin useilla sävellyksellisillä tasoilla,
ääniväreistä aina muotorakenteeseen asti.
Chicagolainen yhtye Dal Niente kantaesitti Orun ”koteloituvan” kapellimestarin
Michael Lewanskin johdolla Chicagossa
27.4.2018.

Suomen Musiikkikustantajat ry on jakanut
vuosittaiset palkintonsa Helsingissä
5.9.2018. Vuoden taidemusiikin säveltäjän palkinnon sai Kimmo Hakola. Hänen
valintaansa perusteltiin mm. näin: ”Hakola
on hieno taitelija, joka ei tee kompromisseja luovan itsensä kanssa. Hänellä on
vahva sisäinen näkemys ja hänen oikeaksi
kokemansa lopputulos on kaikkia ulkoisia
paineita tärkeämpi luovuuden lähde ja
työnteon kannustin”.

KOM
POS
TI

O

tin Komposition
pätkätoimittajuuden
vastaan syksyllä – ja mikäs
sen mukavampaa! Lehti
on uudistettu huippukuntoon, tuttu
toimisto tukee, toimitussihteeri osaa
ja ehtii. Upeinta oli huomata, että
SuSä:n jäsenet ja sidosryhmät osaavat
kirjoittaa alastaan ajankohtaisesti,
taitavasti, syvästi ja deadlineen
mennessä. Harvalla ammattilehdellä on
asiat yhtä hyvin. Antakaa juttuideoiden
virrata kohti toimistoa.

K

aija Saariaho vihittiin
Taideyliopiston kunniatohtoriksi lauantaina
9.6.2018. Taideyliopiston ensimmäisessä yhteisessä promootiossa kunniatohtorin arvon sai
Saariahon lisäksi kaksitoista
muuta taidealan vaikuttajaa.

Omaa leimaa en lehteen ole lyömässä, paitsi ihan vähän tämän numeron
teemaan. Kirjastot, arkistot ja kulttuuriperinnön säilyttäminen eivät näin
keski-ikäistyessä tunnu yhtä tylsiltä
kuin ennen, ja Yle-työssäni olen alkanut
arkistoida entistäkin pikkutarkemmin.
Kenties siksi teemaksi nousi musiikkiaineistojen taltioiminen ja käyttö
digitalisoituvassa maailmassa.
K A R E E S KO L A

Kirjoittaja on Kompositio-lehden vastaava toimittaja ja freelancer-musiikkitoimittaja, joka työskentelee pääasiassa Yleisradiossa.
MARKKU VERKASALO

1.1.
4.2.
2.3.
9.3.
16.3.
29.3.
29.3.
31.3.
6.4.
25.5.
8.6.
15.6.
22.6.

MAARIT KYTÖHARJU

in particular greatly appreciated the innovative humour with
which the script addresses
the national myths of Finland
with a contemporary perspective. This is a highly original
modern-day ‘opera buffa’, to
be praised for its seductive
universal approach. The Prix
Italia jury had no hesitation in
awarding the top prize to this
truly witty, fast-paced, fresh
and indeed elegant gem.”

SAARA VUORJOKI

Oulussa syntynyt Leevi Madetoja
(1887–1947) testamenttasi teostensa
tekijänoikeustulot Suomen Säveltäjät
ry:lle. Madetoja-säätiö perustettiin
vuonna 1997 ja sitä hallinnoi Suomen
Säveltäjät ry. Säätiö käyttää tekijänoikeustuloja Madetojan teosten lisäksi muun
suomalaisen musiikin edistämiseen, erityisesti sävellystilausten avustamiseen.
Madetoja-säätiö jakaa samansuuruisen kannustinpalkinnon 20-vuotisjuhlansa kunniaksi neljä kertaa vuosina
2018–2021.
 lokakuu.fi

ONNITTELEMME!

Oululainen Uuden Musiikin
Lokakuu -nykymusiikkifestivaali saa
tänä vuonna
Madetoja-säätiön kannustinpalkinnon,
joka tulee käyttää sävellystilauksen
tekemiseen. 5000 euron suuruinen
kannustinpalkinto jaetaan nyt ensimmäistä kertaa.

DAN NICHOLS

R

iikka Talvitien ja Tommi
Kinnusen radio-ooppera Kylmän maan
kuningatar on voittanut Prix
Italia -palkinnon radiomusiikin
sarjassa. Sarjan tuomaristo
kuvailee teosta näin: “An Opera,
so skillfully crafted for radio,
composed by Riikka Talvitie,
scripted by Riikka Talvitie and
Tommi Kinnunen and performed by the Radio Symphonic Orchestra of Finland. The jury

K

Nimityksiä

Kilpailuvoittoja
ja palkintoja
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KUORO JA TILA. Helsingin kamarikuoro esiintyi Bio Rexissä. Kauniisti kaartuva korkea tila on valokuvaajan unelma. Karin Rehnqvistin
When I close my eyes I dream of peace yhdisti kuoron sijoittelua tilaan, pasifistista sanomaa ja helmenkirkasta tulkintaa koskettavaksi elämykseksi.

Näytä ja kerro:
N O R D I C M U S I C D AY S 2 0 1 8
M A A R I T K Y TÖ H A R J U O N S U O M E N N Y K Y M U S I I K K I P I I R I E N P I T K Ä A I K A I N E N L U OT TO K U VA A JA.

FREAKY FRIDAY. Visuaalisuus kuului monen säveltäjän ilmaisupalettiin. KET-duon versio vanhasta
siperialaisesta laulusta tuotti hykerryttävän mielleyhtymän: Entä jos kuvien Siperian-mummo istuisi klubille
kuuntelemaan laulunsa live-elektroniikkakäsittelyä?

SÄVELTÄJÄ.

AVAJAISKONSERT TI. HKO:n
konsertin päätöskappaleessa
Jimmy López toi pohjoismaiseen
kokonaisuuteen tujauksen afroperulaista tulisuutta. Kokoonpano
oli runsas ja sähköistynyt, musiikki
ryöppysi ja kuvaajakin nautti, kun
lavalla tapahtui ja festivaali alkoi
isosti!

8 •
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Harjoituksia seuraava
säveltäjä on kuvaajalle
mielenkiintoinen
elementti. Työhön
keskittyneestä
ihmisestä on helpompi
ottaa henkilökuva
kuin poseeraavasta.
Helen Grime auttoi
Avantia viilaamaan
klarinettikonserttoaan.

ORKESTERI JA TILA. Kotiyleisö on tottunut
Temppeliaukion kirkon arkkitehtuuriin, mutta
pohjoismaiset vieraat haukkoivat henkeään.
Avanti!n konsertin viimeinen teos, Eivind
Buenen Sea Change jätti jälkensä sekä kameran
muistikortille että kuvaajan mieleen.

YLEISÖ. Lasi viiniä tai olut, klubimiljöö ja
nykymusiikkia? Kun defunensemble konsertoi
G Livelabissa, yleisö keskittyi kuuntelemaan,
mutta kenenkään pipo ei kiristänyt.

KOMPOSITIO 2/2018
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YHTEISTYÖTÄ
YKSINVALLAN ALLA
”TÄ Ä L L Ä TA PA H T U U KU M M I A:
AU TO N I A H M I T T I I N, M U M M O N
P ES Ä PO PS I T T I I N, VA N H E M M AT
VÄS Ä H T I, KA KA RA KA R KAS I J A
N A K E RTA J A O N Y H Ä VA PA A N A.
KU KA RAT KA I S E E O N G E L M A N?
E I KU KA A N, PA I TS I

MAARIT KYTÖHARJU

NORDIC MUSIC
D AY S 2 0 1 8

O

smo Tapio Räihälä
oli taiteellisen johtajan yksinoikeudella
valikoinut kattavan
ja monipuolisen
festivaaliohjelman,
materiaalinaan yli neljäsataa NMD:hen
hakenutta teosta. Hänen askelmerkkejään seuraillen uskaltauduimme marraskuiseen Helsinkiin, vuoden 2018 pohjoismaiseen musiikkifestivaalihumuun.
Minkälainen kattaus nykymusiikkia
oli tarjolla? Räihälä kertoi tavoitelleensa läpileikkausta pohjoismaiseen
nykymusiikkiin juuri nyt. Taiteesta on
turha etsiä objektiivista totuutta, joten
joudumme luottamaan agenttineromme sanaan. Jäljelle jää kysymys, missä
määrin Räihälän omat mieltymykset
vaikuttivat festivaalin antiin.
Hauska yksityiskohta NMDkäsiohjelmassa vuodesta toiseen on,
että säveltäjän nimen perässä lukee
kotimaa. Tulee mieleen viiden pohjoismaan maaottelu. Kuuluuko tiimijako
pelityyleinä myös musiikissa? Tässä
agenttinero Räihälä astuu näyttämölle. Konsertti-ilmastossa saattoi aistia
maiden rajat ylittäviä yhteisiä ajatuksia ja pohdiskelunkohteita. Elämme
selvästi samassa ajassa ja kulttuurissa,
vaikka näkökulmat olivat maitten välillä
hieman erilaisia. Oliko samanhenkisyys
sattumaa vai oliko taiteellisen johtajan
visio vahvempi kuin eri maiden tyylit?
Oliko festivaalille valikoitunut

joukko teoksia sen perusteella, miten
hienosti ne asettuivat dialogiin?
Kun ohjelmavalinta on ollut yhden
henkilön käsissä, fokus osui enemmän häneen kuin maajoukkueisiin.
Agenttinero ei liene juurikaan tehnyt
kompromisseja maiden tasa-arvon
nimissä, joten kuulija saattoi suurimmat
stereotypiat välttäen antaa festivaalin

AGENTTINERO EI
LIENE JUURIKAAN
TEHNYT
KOMPROMISSEJA
MAIDEN TASAARVON NIMISSÄ
vyöryä ylitseen. Jännittävä maaotteluhavainto: vaikka kannustamme omiamme, osaamme nykyään kommunikoida
myös tiimirajojen ulkopuolella.
NMD:n viralliseksi kieleksi on musiikin lisäksi vakiintunut yhteispohjoismainen englanti, joka musiikin tavoin
tuo keskustelukumppanit samalle
viivalle. Kenenkään ei tarvinnut hävetä
aksenttiaan ja kaikki tulivat ainakin
puolittain ymmärretyiksi. Yhteyksiä
syntyi, keskusteluja käytiin ja olemme
nyt enemmän verkostoituneita kuin
ennen festivaalia.

 KIITÄMME MOITIMME
Suomalaista sisua

festivaalijärjestelyissä.

Miten tärkeää pohjoismainen
yhteisöllisyys ja yhteistyö ovat maailman mittakaavassa? Pohjoismaat
ovat kulttuuriperinnöltään nuoria
ja väkiluvultaan pieniä maita. Jotta
selviäisimme suurten taidekeskusten
rinnalla ja säilyttäisimme taiteellisen itsenäisyyden, tarvitsemme
liittolaisia. Vielä vuonna 2018,
viidenkymmenen festivaalin jälkeen,
Pohjoismaiset musiikkipäivät on
osoittanut elinvoimansa tuomalla
Helsinkiin suuren joukon pohjoismaisia säveltäjiä. Konserteissa käy
laaja kirjo yleisöä. Tunnumme olevan
ajan hermolla ja dialogissa myös
ulkopuolisen maailman kanssa.
Ulospäin festivaali näyttäytyy vahvana yhteispohjoismaisena hankkeena, joka on meidän pohjoismaalaisten oma juttu. Toki festivaali tuttuun
tapaan myös kaipasi Keski-Euroopan
hyväksyntää vikisten kuin koiranpentu ja läähättäen uusimpien trendien
perään. Mutta juuri Keski-Euroopan
näkökulmasta se yhteispohjoismainen ”juttu” on trendikäs. Olkaamme
ylpeitä siitä, mitä meillä jo on. Se voi
olla monella tasolla merkityksellisempää kuin tällä hetkellä uskomme.
M A I JA H Y N N I N E N

Kirjoittaja on säveltäjä ja äänitaiteilija,
joka tällä hetkellä tarkastelee Pohjoismaista yhteistyötä Kalifornian yliopistosta, jossa hän valmistelee jatkotutkintoa.



Suomalaista sisua ohjelman tiivistämisessä.

Mutta edes suomalaisella sisulla ei olisi
Takavuosia parempaa ehtinyt kaikkiin konsertteihin, seminaareihin
omanarvontuntoa suomalaisten ja paneelikeskusteltuihin.
tekemisessä. Meillä on paljon

AG E N T T I N E RO.”

tietotaitoa eikä sitä piiloteltu.
Ei pidäkään, kynttilä voi vaikka
polttaa sen vakan.
Agenttinero Osmo Tapio Räihälän
askelmerkkejä.

Akusmaattiset teokset jäivät eristyksiin
Kiasma-teatterin pieneen lämpiöön,
joka tekniikan osalta oli vaatimattomasti
varusteltu.
Käsiohjelman suppeutta, kuulopuheiden

perusteella olisi kaivattu laveampia
Kiivasta ja henkevää myöhäisillan teosesittelyjä.
ajatusvaihtoa festivaaliosallistujien
keskuudessa.

Säätä.
Sitä, että aika kului liian nopeasti.
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NORDIC MUSIC
D AY S 2 0 1 8

S

yksyn Nordic Music Days
palautti mieleen, että
pohjoismaiden musiikkiyhteistyön riemuihin on
tavannut kuulua mahdollisuus ilotella viiden
yhteiskunnallisesti ja
sosiaalisesti homogeenisen valtion kansallisilla ja sitä kautta
musiikillisilla stereotypioilla. Vanhastaan
tanskalaisille on varattu leväperäisen
mutta hurmaavan hulttion rooli, norjalaiset näyttäytyvät juroina konservatiiveina,
islantilaiset sulkeutuneina eksentrikkoina
ja suomalaiset tylsän virkamiehen ja slaavilaisen tuurijuopon yhdistelmänä. Taka-

12 •

KOMPOSITIO 2/2018

POHJOISMAIDEN
VÄLISESTÄ
YSTÄVYYDESTÄ
vuosien Ung Nordisk Musik- ja NMD-festivaaleilla kaikki olivat tietävinään, millaista
musiikkia mistäkin maasta tulee ja mitkä
kansalliset erityispiirteet mitäkin musiikillista erityispiirrettä selittivät.
Pidempi perspektiivini pohjoismaiden
väliseen musiikkiystävyyteen on osoittanut, että stereotypiat heijastavat huonosti

nykytodellisuutta. Tanska toimii yhteistyöhankkeiden luotettavana ja pedanttina
moottorina, Islannin säveltäjäyhdistystä
pyörittävät modernit kolmekymppiset
naiset, äkkirikastuneet norjalaiset ovat
omaksuneet raharikkaan isännän käytöskoodiston, eivätkä suomalaiset ole muita
juopompia. Uskollisimpia stereotypialleen
ovat ruotsalaiset, jotka edelleen asemoivat
itsensä yhteisön keskiöön, näkevät itsensä
korvaamattomana, sovittelevana voimavarana sekä diskuteerauksen lomassa
luennoivat muille kuinka asiat oikeasti ovat
– tämä kaikki tietysti vain taipumuksena.
Stereotypioiden syntyminen ja ylläpitäminen heijastaa tarvetta erotella ”meidät”

”heistä”, mikä puolestaan selittää ihmisryhmien yhteistyön lähtökohtaista
vaikeutta. Tämä näkyy jopa viiden
monella tavalla identtisen hyvinvointivaltion suhteissa. NMD on pohjoismaisen

olemassa olevien festivaalien sivuprojekteiksi ja tapahtuma on muutaman kerran
viety Pohjoismaiden ulkopuolelle. Myös
konserttikonventiota on haastettu rakenteellisesti, konseptuaalisesti ja tilallisesti,

kulttuuriyhteistyön pitkäikäisin hedelmä,
mutta historialtaan kuin historia yleensä –
täynnä konflikteja ja riitelyä. Festivaali on
ollut kriisissä perustamisestaan lähtien.
”Siinä muodossa, mikä näillä juhlilla nyt
on, ne eivät voi jatkua”, kirjoitti toukokuussa 1927 musiikkikriitikko Evert Katila
Helsingin Sanomiin, ja jatkoi pohtimalla,
”vastaavatko Pohjoismaiset musiikkijuhlat nykyisellään tarkoitustaan, onko
niistä yleensä mitään hyötyä taiteellisessa
kulttuurinvaihtomielessä.”
Musiikkiyhteisö käy NMD:stä edelleen
samaa debattia. Satojen tuhansien eurojen
budjeteille ei kaikkien mielestä saada
vastinetta, eikä järjestäjämaan ohjelmapolitiikkaan olla koskaan tyytyväisiä – on
syrjitty jotain maata tai jotain vähemmistöä; on kumarreltu liikaa joka suuntaan tai
keskitytty liikaa yhteen konseptiin, tyyliin
tai kokoonpanoon.
Tyytymättömyyden taustalla on
NMD:ssä yhteistyön yleiseen vaikeuteen
liittymättömiäkin syitä. Viiden kansakunnan säveltaiteen esittelyyn sitoutunut
musiikkitapahtuma tarjoaa ohjelmasuunnitteluun huonot lähtökohdat, koska
vaatimus demokratiasta ja tasapuolisuudesta ei resonoi tinkimättömän omaperäisen näkemyksellisyyden vaatimuksen
kanssa. Monenlaisia ratkaisumalleja on
kokeiltu. Suunnitteluvastuu on ollut milloin
yksittäisen, milloin useamman taiteellisen johtajan harteilla, ja työrukkasena on
käytetty kansallisia tai monikansallisia
toimikuntia. Musiikkipäiviä on ympätty

minkä seurauksena itselleni on tarjoutunut
mahdollisuus nauttia musiikkini esityksistä muun muassa christianialaisessa
hippihuumehöyryisessä varastohallissa
ja norrköpingiläisessä viiden neliömetrin
leikkimökissä – todellisessa kansankodin
symbolissa.

NMD ON
SÄVELTÄJÄLLE
IRTAUTUMINEN
ARJESTA.

J

atkuvassa kriisissä näennäisesti
vellova NMD kuitenkin porskuttaa
eteenpäin vuodesta, vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen.
Sillä täytyy sittenkin olla merkityksensä.
Tuo merkitys pulpahtaa lopulta aina esiin
yhteisön keskuudessa, kunhan kulloisetkin
kaunat on ensin saatu purettua sydämeltä.
NMD tarjoaa säveltäjille mahdollisuuden
verkostojen ja ystävyyssuhteiden luomiselle. NMD on säveltäjälle irtautuminen
arjesta. NMD:hen matkustetaan, siellä voi
halutessaan sönköttää skandinaaviskaa ja
riekkua kapakassa kollegojen ja ystävien
kesken. NMD tekee pohjoismaisista
säveltäjistä yhteisön – löyhän, mutta silti
yhteisön. Bonuksena siellä aika-ajoin
tutustuu kiinnostavaan musiikkiin. Kaikki
tämä on arvokasta.

NMD on pohjoismaisen säveltäjyyden peili. Samalla se on symboli
pohjoismaiselle yhteistyölle, joka kliseisyydestään huolimatta on tosiasia.
Yhteistyö syntyy epätyytyväisyyden ja
kyräilyn kanssa elämään oppimisesta
sekä pyrkimyksestä löytää eripuran
keskellä yhteiset arvot ja tavoitteet.
Suvaitsevaiseksi, pitkämieliseksi,
anteeksiantavaksi sekä jollain tasolla
toisistaan välittäväksi osoittautunut
pohjoismainen säveltäjäyhteisö tarjoaa
turvalliset puitteet kokea jatkuvaa
pientä tyytymättömyyttä samalla kun
edistetään rakentavasti yhteisiä pyrintöjä. NMD:n tapauksessa pohjoismainen yhteistyö on johtanut taiteellisiin
ja yhteisöllisiin tuloksiin, joiden arvo
jää vahvasti plussan puolelle.
O L L I V I R TA P E R KO

”Symposium NMD 23.10.2013,
St. Urho’s Pub, Helsinki.”
Vasemmalta oikealle: Benjamin Staern
(säv., SWE), Mikko-Pekka Svala (fg., HK/
FIN), Baldur Brönnimann (cond., CH),
Lars-Petter Hagen (säv., NO). Kameran
takana: Simon Steen-Andersen
(säv., DK).
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JARI ESKOLA

”M
nkoda
MULLISTAA
NUOTTIEN
JAKELUN?
N KO DA A O N T I T U L E E RAT T U ”N U OT T I E N
S POT I FY K S I”. S E O N N O U S S U T
N O P E AST I M A A I L M A N S U U R I M M A K S I
N U OT T I T I ETO KA N N A K S I J A Y H D E K S I
S OV E L LU S KAU P POJ E N S U U R I M M I STA
O H J E L M I STO I STA. N KO DA N P E RU STA J A
LO R E N ZO B R EW E R (S. 1995) V I E RA I L I
E LO KU U N LO P U S S A H E L S I N G I S S Ä.
S ÄV E LTÄ J Ä J A R K KO H A RT I KA I N E N

inun sukupolveni
kasvoi musiikin
kuluttajaksi
Spotifyn ja vastaavien suoratoistopalveluiden aikana.
Meille ne muodostivat pääasiallisen
tavan kuunnella musiikkia ja tutustua
eri artistien ja säveltäjien tuotantoon”,
Brewer kertoo. ”Muistan aloittaneeni
elokuvamusiikista ja päätyneeni hämmästelemään Stockhausenia.”
Säveltäjäksi aikonut Brewer tuskastui kiinnostavien sävellysten nuottien
hankalaan saatavuuteen ja hintaan.
Opiskelijalla ei ole aikaa eikä varaa
tilata uusia partituureja vain selvittääkseen, miten mielenkiintoisia asioita
on nuotinnettu. Nyt homma hoituu
kuukausimaksulla minuuteissa.
nkodassa on tarjolla yli 100 000
teosta (yli 30 miljoona sivua) kaikista
musiikkigenreistä. Palvelu hyödyntää
uutta, omistamaansa ja juuri sitä varten
kehitettyä tiedostomuotoa. Siinä nuotti
kuin nuotti skaalautuu kauniisti ja
nopeasti kaikille näyttötyypeille ja vie
pdf-tiedostoa vähemmän tilaa.
Käyttäjä voi tallentaa nuotteja myös
offline-käyttöön, jotta esitys ei tökkää
verkkoyhteyteen. Formaatti on myös
suunniteltu turvalliseksi laitonta kopiointia vastaan.
nkoda auttaa
omassa työssäni
Olen koekäyttänyt nkodaa nyt kännykälläni reilun viikon. Saan silmänräpäyksessä tarkasteltavakseni
etsimäni Sciarrino-notaation, Brahmsorkestraation tai Bach-ahtofuugan.
Aivan yhtä nopeasti kuin Spotify, Tidal,
YouTube ja vastaavat tuovat kuuluville
teosten äänitteet. Palvelu siis lupaa
nopeuttaa omaa sävellys-, analyysi- ja
opetustyötäni, puhumattakaan satunnaisista soittokeikoista tai spontaanista
jamittelusta ystävien kesken.

NKODAN SUORIN JA
NOPEIN VAIKUTUS
ON PERINTEISEN
KUSTANNUSTOIMINNAN
KANKEUDESTA
SYNTYNEEN NUOTTIEN
SAATAVUUSMUURIN
MURTUMINEN.

nkoda ehdottaa käyttäjälle kiinnostavia partituureja perustuen ohjelman aiempaan käyttöön, samoin kuin Spotify.
nkoda kuratoi myös teemoitettuja
soittolistoja kuten ”Sinfonian evoluutio”, ”Aikamme orkesterimusiikki” tai
”Ooppera-alkusoittoja”.
Tällä hetkellä kuratointia tekee
Brewerin mukaan vain yksi ihminen,
mikä selittää nykymusiikkivalintojen
angloamerikkalaispainotuksen. Tämä
muuttunee monipuolisemmaksi palvelun yleistyessä ja katalogin kasvaessa.
Omat kiireellisimmät hakuni kuten
Chaya Czernowin, Rebecca Saunders,
Mark Andre ja Helmut Lachenmann
tuottivat vielä laihoja tuloksia.
Leoncavallon Pajatsosta löytyi vain
saksankielinen pianopartituuri. Syyksi
Brewer mainitsee, että näiden säveltäjien tai teosten kustantamot ovat vasta
viimeistelemässä partnerisopimuksia
tai toimittamassa nuotteja.
Tarkoituksena on saada mukaan
kaikki maailman nuotit – myös kustantamattomien nykysäveltäjien teokset,
mikä tapahtuu suunnitteilla olevan
aggregaatiopalvelun kautta.
Mukana on myös sosiaalisen median
aspekti, sillä käyttäjät voivat liittyä erilaisiin yhteisöihin tai suositella nuotteja
kavereilleen. Käyttö on suoratoistopalveluihin tottuneelle tuttua, sanastoa
myöten. Esimerkiksi säveltäjiä ja muita
musiikintekijöitä kutsutaan yksinkertaisesti termillä ”artist”.
nkoda pohtii
organisaatiolisenssejä
Brewer tapasi juuri ennen haastattelua Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n
edustajia. Taideyliopistossa pohditaan
parhaillaan, miten palvelua voisi tarjota
kirjaston tietokantojen tapaan opiskelijoille ja henkilökunnalle. Brewer
puhuukin jo organisaatiolisensseistä,
joita nkodan kotisivuilla ei vielä tarjota:

K ES KU ST E L I B R EW E R I N KA N S S A
N KO DA N I L M I Ö M Ä I S ESTÄ KASV U STA
J A K E H I T YS N Ä KY M I STÄ.
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”

KESKEN, MUTTA
KEHITYSKELPOINEN
NKODA – MUUSIKON KOMMENTTI

n

kodan idea on hyvä ja
kiinnostava, ja se varmasti
toimii hyvin tietyillä käyttäjäryhmillä. Voisin kuvitella,
että tutkijat, säveltäjät ja musiikin
teoria-aineiden opettajat saavat siitä
paljon irti.
Muusikon näkökulmasta nkodassa on vielä paljon kehittämistä, enkä
uskaltaisi ottaa sitä tällä hetkellä
edes harjoituskäyttöön, esityksestä
puhumattakaan. Online-tilassa sovellus kaatui ensimmäisen testipäiväni aikana yli kymmenen kertaa ja
kirjasi minut samalla automaattisesti
ulos. Kun salasanaa ei voinut tallentaa, takaisin kirjautuminen kesti
kauan. Vaikka nuotit tietysti kannattaa ladata offline-tilaan, kaatuminen
ja pienet bugit online-tilassa eivät
alussa herättäneet luottamusta. Seuraavassa päivitysversiossa luotettavuus oli parantunut ja salasanankin
saattoi tallentaa, joten kehitystä
tapahtuu.
nkodassa nuottien merkkausominaisuudet ovat toistaiseksi
alkeelliset esimerkiksi forScoreen
verrattuna. Minua huolettaa myös,
miten voin tallentaa omat nuottimerkintäni, jos joskus haluan lopettaa nkodan käytön.
Kritiikistä huolimatta olen sitä
mieltä, että kehittämisellä ja bugien
korjaamisella tästä tulee hyvä työväline muusikoillekin.
MARKUS HOHTI

Muusikko
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”Teknologian käytössä edistyksellinen
rastaan kiukkuisia Spotifytä kohtaan.
Suomi voisi olla sellainen maa, jossa
Radioheadin Thom Yorke on kutsunut
nkoda otettaisiin ensimmäisten joukos- sitä ”kuolevan teollisuudenalan viimeisa laajamittaiseen käyttöön.”
seksi epätoivoiseksi pieruksi”. Taiteilija
Palvelussa on partituurien lisäksi
Teemu Mäki on osoittanut syvää huolta
tarjolla stemmat, mikä tekee vaikkapa
suoratoistopalveluiden ansaintalogiikan
kamarimusiikin esittämisen tableteilta
kaventaessa tekijän osuutta entisestään,
helpoksi. Katalogissa on myös opinjolloin koko ala on vaarassa näivettyä.
tomateriaalia soittoharrastuksesta
Spotify jakaa voittonsa levy-yhtiöille
kiinnostuville vasta-alkajille. Käyttäjät
markkinaosuusmallin mukaan niin, että
voivat tehdä merkintöjä nuotteihin, ja
eniten soitettu yhtiö saa suurimman
esimerkiksi äänenjohtaja voi lähettää
potin. Tässä suuryritykset voittavat ja
jousituksensa koko sektiolle.
pienet toimijat saattavat kadota alalta
Merkintätyökaluja voi käyttää myös
kokonaan.
analysointiin. Ideoimme Brewerin
Miten nkoda aikoo estää korvaukkanssa, kuinka Sibelius-Akatemiassa
siinsa pettyneiden artistien katalogien
opettamani Uusimman musiikin luendramaattiset poisvedot, joista Spotify
topraktikumin opiskelijat voisivat tehdä on joutunut kärsimään?
ja lähettää kotiläksynsä tarkastettavaksi
”Meidän lisensointimme toimii
nkodassa.
toisin. Käytämme niin kutsuttua
Merkintöjä voi myös jakaa ja vertailla user centric -lisensiointia.
erilaisissa käytYksinkertaistettuna
täjäyhteisöissä.
tämä tarkoittaa, että
SAAN
Muistan, kuinka
jos käyttäjä kuukauden
SILMÄNRÄPÄYKSESSÄ
reilu kymmeaikana katsoo puolet
TARKASTELTAVAKSENI
nen vuotta
ajasta Paavo Heinisen
sitten Berion
ja puolet Kaija
ETSIMÄNI SCIARRINOsellosequenzan
Saariahon nuotteja,
NOTAATION, BRAHMSautenttisen vermenee kuukausimakORKESTRAATION TAI
sion sai itselleen
sun tuotto tasan näiden
BACH-AHTOFUUGAN.
vain menemällä
säveltäjien oikeudensellisti Rohan
omistajille. Kustantaja
de Saramin mestarikurssille. Hänellä
sitten tilittää säveltäjälle hänen osuuoli säveltäjän juuri ennen kuolemaansa
tensa kuten perinteisen nuottimyynnin
tekemät merkinnät, jotka eivät olleet
kanssa.”
ehtineet kustantajalle asti. Nyt ne
Huomaankin myös Spotify-kriittisen
leviäisivät saman tien nkodan merkinRadioheadin koko tuotannon löytyvän
tä-layerinä käyttäjäyhteisöissä.
nuotteina nkodasta.
nkoda lupaa
oikeudenmukaista
rahanjakoa
Tekijänoikeuskysymykset on otettu
suunnittelussa alusta asti huomioon:
Siksi suuretkin kustantamot ovat
lähteneet tai ovat lähdössä mukaan.
Teosmäärä kasvaa sadan niteen päivävauhtia, joskin suurin lisäysrytinä alkaa
olla takanapäin. Kriittinen massa on
pian tavoitettu.
Mutta hetkinen.
Omien huomioideni mukaan monet
musiikintekijät ovat kriittisiä, suo-

Nuotit ja äänitteet
samaan palveluun?
Miten saada ihmiset käyttämään maksullista palvelua, kun ScoreFollowerin
kaltaiset tavat käyttää olemassa olevaa,
käyttäjälle ilmaista teknologiaa –
YouTubea – yleistyvät?
YouTubessa on paljon videoita, jossa
videolla näkyvien nuottien sivunkäännöt etenevät ääniraidan mukaan,
ja käyttäjä voi keskittyä musiikin
seuraamiseen.
Tapasin heinäkuussa ScoreFollowerin perustajan Zach Thomasin

Darmstadtissa. ScoreFollowerissa
sivunkäännöt tehdään käsityönä, ja
kokoelma sisältää lähinnä elävien
säveltäjien musiikkia. Hänkin kertoi
aktiivisesta yhteistyöstä kustantajien
kanssa.
nkodassa pitää vielä naputella
näytön oikeaa alakulmaa siirtyäkseen
eteenpäin. ”Olemme jo kehittelemässä eri äänitepalvelujen integraatiota
sovellukseen. Jopa automaattisista,
äänitettä seuraavista sivunkäännöistä
alkaa olla positiivisia tuloksia tuotekehittelyssämme. Tulevaisuudessa
voi olla mahdollista kuunnella esityksiä automaattisen sivunkäännön
kanssa”, Brewer väläyttää.
Saatavuusmuuri
murtuu!
Pakko myöntää, että olen erittäin
toiveikas.
Löysin palvelusta upouuden,
tietokoneella piirretyn edition eräästä
opetustyössä käyttämästäni teoksesta,
jonka käsinkirjoitetun laitoksen vaikeaselkoisuutta opiskelijat ovat valitelleet.
En tiedä kauanko tämän uuden edition
olemassaolon hoksaamiseen minulta
olisi mennyt ilman nkodaa.
”Loistavaa!”, Brewer innostuu.
”Tuo on juuri sitä, mitä olen halunnut saada aikaan. Mahdollisimman
paljon mahdollisimman hyviä nuotteja nuoren polven opiskeltavaksi!”
nkoda mullistaa pitkällä tähtäimellä esitysmateriaalien käytön. Silti sen
suorin ja nopein vaikutus on perinteisen kustannus- ja jakelutoiminnan
kankeudesta syntyneen nuottien
”saatavuusmuurin” murtuminen.
Tämä on ymmärrettävää. Syntyihän
koko projekti aloittelevan sävellysopiskelijan tarpeesta.
 nkoda.com
JA R K KO H A R T I K A I N E N

Kirjoittaja on vapaa säveltäjä ja musiikkikirjoittaja sekä osa-aikainen musiikkianalyysin tuntiopettaja, joka asuu
tilanteen mukaan joko Helsingissä tai
taiteilijaresidensseissä ympäri maailmaa.

”

KIINNOSTAVIN
DIGIAVAUS VUOSIIN

n

NKODA – KUSTANTAJAN KOMMENTTI

kodan kaltaista tekijänoikeudet huomioon ottavaa digitaalista alustaa on odotettu
vuosia. Yrityksiä on nähty,
esimerkiksi nyttemmin kuopattu Gustaf (NeoScores), mutta heikkoutena on
ollut se, että propellipäät ovat ensin
luoneet järjestelmän ja tulleet vasta
sitten kustantajien pakeille pyytämään
sisältöä. nkodan kehittäjät ottivat
kustantajat kumppanikseen alusta
lähtien. Se on antanut järjestelmälle
uskottavuutta kustantajien silmissä,
ja kustantajat ovat päässeet vaikuttamaan ohjelmiston kehittämiseen.
nkoda julkaistiin elokuussa 2018.
Katalogien syöttö siihen alkoi jo kesällä 2017. Fennica Gehrman oli ensimmäinen kustantamo, johon asennettiin
nkodan back office -ohjelmisto, jolla
nuottikuvat siirtyvät järjestelmään.
Syöttö on vaivatonta, mutta jokainen
nuottisivu pitää käydä läpi. Myös metadatan kanssa tulee olla tarkka: sinfonian klarinettistemma pitää tägätä
klarinettistemmaksi, jotta nkoda näyttää oikean stemman pyydettäessä, ja
orkesteriteoksissa voi olla stemmoja
yli kolmekymmentä. Fennica Gehrmanin tavoitteena oli saada vuoden
2018 loppuun mennessä tuhat teosta
järjestelmään. Tavoitteeseen ei aivan
päästy, mutta työ jatkuu, kunnes koko
katalogi on syötetty.
Tämä onkin nkodan kiinnostavin
aspekti: kustantajat ovat sitoutuneet
lataamaan nkodaan koko kataloginsa: kamarimusiikin, vokaalimusiikin,
orkesterimusiikin, oopperat, popmusiikin, bigband-nuotit ja toivelaulukirjat. Fennica Gehrmanin kannalta on
huikea ajatus, että kustantamon koko
historia 1890-luvulta alkaen saadaan
yhteen palveluun kaikkien saataville.
Se tarkoittaa, että ammoiset Fazerin,
Westerlundin, Apostolin, Lindgrenin ja

Edition Loven nuotit ja jopa Kansanvalistusseuran lauluvihkot ovat koko
maailman käytettävissä. Emme elä harhaluulossa, että joku suomenkielinen
rallatus nousee viraalihitiksi maailman
turuilla, mutta jos miettii meikäläisen
kulttuurihistorian saavutettavuutta,
onhan tämä kerrassaan fantastista.
Toki nkoda tuo myös haasteita.
Kilpailu käyttäjistä on kovaa: kuinka
Kokkosen Pielavesi-sonaatti pärjää
kilpailussa Mozartia, Beethovenia ja
Prokofjeviä vastaan? Sen näyttää aika,
mutta nkodan käyttäjillä on ainakin
mahdollisuus etsiä ja löytää tuo Kokkosen sonaatti.
Haasteita tuo myös nuottikuvan
formaatti suhteessa päätelaitteiden
ruutuihin. nkoda on saatavilla työpöytäversiona Maciin ja Windows 10:een,
Apple-, Microsoft- ja Android-pädeihin sekä iPhoneihin ja Android-puhelimiin. Kun lähtökohtana on
ammatti-nuottigraafikon paperille
sommittelema nuottikuva, on sekä
puhelimen pieni ruutu että tietokoneen vaakasuunnassa oleva monitori
huonompi käyttöliittymä kuin suuri
pädi. Tulevaisuus saattaa tuoda mahdollisuuden dynaamiseen nuottikuvaan, kenties MusicXML-kuvauskielen
kautta, mutta tällä hetkellä nkodaan
ladattavat nuotit ovat vain paperinuottien kopioita.
nkoda on kiinnostavin digitaalinen
avaus nuottirintamalla vuosiin. Tietääkseni aggregaattipalvelu myös kustantamattomien sävelteosten lisäämiseksi
järjestelmään on jo koekäytössä. Itse
näen tämän nkodaa vahvistavana kehityksenä – se tekee siitä koko maailman
nuottikirjaston!
JA R I E S KO L A

Kustannuspäällikkö,
Fennica Gehrman Oy
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”

KU U N N E L L ES S A VA I KU T U I N T EOST E N J A ES I T YST E N ET E E N
T E H DY N T YÖ N M Ä Ä RÄSTÄ. O M I I N K I N M U I STO I H I N L I I T T Y VÄT
M E N N E ET TA PA H T U M AT KÄY N N I ST I VÄT M I E L ES S Ä M O N I A
P ROS ES S EJ A, J A J AT KO I N S I L L Ä M I E L E L L Ä, ET TÄ VA I N
O I K E AT T I E D OT OVAT S ÄV E LTÄ J I E N J A M U U S I KO I D E N

”

T E K E M Ä N T YÖ N A RVO L L E S O P I V I A.
Jukka Ruohomäki, kuvat: Vesa Ranta
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v

Viime kesän helteillä viihdyin
viileässä kellaristudiossani ja
digitoin Music Finlandin kelanauhoja. Olin ehdottanut tätä työtä
paitsi säälistä hyllyille hylättyjä nauhoja
kohtaan, myös siksi, että arvelin kuuntelu-urakan virittävän aivosolustoani
säveltämisen suuntaan parin vuoden
tauon jälkeen. Tietopalvelupäällikkö
Kari Laitinen otti yhteyttä kesäkuussa, ja heinäkuun alussa kotiini Ouluun
saapui 125 nauhaa kolmessa laatikossa.
Nämä analogit vuosilta 1950–90 piti
siirtää digiaikaan. – Ihan OK kesätyö.
Nauhat olivat Musiikin tiedotuskeskukseen (FIMIC) hankittuja kuuntelukopioita eli tärkeäksi katsottua
suomalaista taidemusiikkia. 1990-luvun
alkuun asti kopioita tehtiin kelanauhoille, sitten DAT-nauhoille ja myöhemmin
CD-levyille. 1970-luvun alkupuolelta
alkaen FIMIC sai kuuntelukopioita
enimmäkseen Ylestä, mutta myös monet säveltäjät ovat toimittaneet musiikkia FIMICiin.
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taaksepäin. Kun
musiikki tauon jälkeen
alkaa fortissimo, alku
toistuu ensin pari kertaa kuin takaperoisina
nauhakaikuina ja sitten
vasta alkaa – eipähän
kuulija säikähdä!
Erilaiset brummit ja sirinät
johtuvat laitteista, kaapeleista tai vastaavasta.
On myös rapsuja
ynnä muita sähköhäiriöitä, ja vinyylilevyt tutusti ritisevät .

Toimiva nauhuri,
kaiken A ja Ö
Homma alkoi toteamalla, että oma
Revox-nauhurini soitti kyllä nauhaa,
mutta ties millä nopeudella. Ei ihme:
sitä oli käytetty viimeksi 1980-luvulla. Konservatoriolta löytyi Studer
B67 -nauhuri, joka sekin oli käytön
puutteessa kangistunut, mutta rupesi
parin öljytipan ja puhdistuksen jälkeen
pelittämään. Tärkein asia, nauhanopeus, oli siinä jämpti – ehkä
sekunnin virhe puolessa tunnissa, eli
CD- ja DAT-luokkaa.
Nauhat olivat vanhoja mutta hyvälaatuisia: nopeus 19 cm/s, vain
muutamia rypistymisestä tai kulumisesta johtuvia drop-outteja eli äänen
pätkimisiä.
1970-luvun loppupuolelle asti
kasan nauhat olivat yleensä monofonisia. Mononauhan toisto stereonauhurilla voi olla ongelmallista,
mutta nämä vaativat vain summauksen:
vasen + oikea = mono.

Kelalta kovalevylle
Tallensin kaikki 125 kelanauhaa Studer
B67 -nauhurilta kovalevylle ProTools
-ohjelmalla käyttäen normaalia CDlaatua parempaa resoluutioita: 24
bittiä/sample, näytteenottotaajuus
88200 Hz. Datahävikkiä piti välttää,
koska jatko-operaatioita oli tulossa.
Ja kuuntelin koko ajan! Vähitellen
kohinat, brummit ja muut alkoivat
ottaa korvaan siinä määrin, että päätin
poistaa niitä, kunhan kaikki olisi
kovalevyllä.
Häiriöitä

Nauhakohina johtuu mediasta

itsestään. Mitä useamman sukupolven
kopio, mitä hitaampi nauhanopeus,
mitä hiljaisempi äänitystaso, sitä enemmän kohinaa.
Myös kopioituminen johtuu
mediasta. Ajan mittaan magnetoituminen kopioituu nauhakerrokselta
toiselle, siis teoksessa sekä eteen- että

ABSTRAKTIO
AJAN KAIKKIALLA
LÄSNÄ OLEVASTA
MAHTAVASTA
OLEMUKSESTA,
JOHON PIIRTYY
MERKKEJÄ
TUTTUJEN JA
TUNTEMATTOMIEN,
MEIDÄN KAIKKIEN
TULEMISISTA,
TEKEMISISTÄ,
MENEMISISTÄ...
SOIVA MUSIIKKI

vei mukanaan ja valmistui
joutuisasti jo elokuussa.
Mutta projekti jatkui.
Metadataa
metsästämään

Että materiaali olisi
hyödyksi, siitä piti tehdä
CD-levyjä. Monilta
säveltäjiltä on sen verran
teoksia, että tein levyistä
säveltäjäkohtaisia. Mutta
kun teoksia oli vain pari
säveltäjää kohti, niiden
ryhmittely CD-levyille
Nauhanopeus
aloitti uuden vaiheen.
on piilevä ongelma.
Music Finland pitää
EI JÄTÄ AIKAAN
Vain kahta äänitteistarkasti kirjaa nuoteista,
JÄLKEÄ, MUTTA
tä edelsi 1000 Hz:n
äänitteistä huolettomamtestiääni. Toisella se on
min. Nauhojen tiedot
ÄÄNITTEILLÄ
1/4 ja toisella 1/3 puoteosten esittäjistä, syntySE ON VIESTINÄ
lisävelaskelta pielessä.
vuosista, äänitysajankohMENNEISYYDESTÄ.
Testiäänen olemassadista ja -paikoista olivat
olo tarkoittaa, että
puutteellisia. Tietojen
äänite alkujaan on ammattilaatua, mutta täydentäminen ei kuulunut toimeksianentä muiden äänitteiden nopeudet?
toon, mutta kiinnostus heräsi.
Mitä säveltasolle on analogikopioissa
Esimerkki: eräässä nauhassa luki vain
tapahtunut?
”Erik Fordell” ja ”Sinfonia”. Fordell
teki useampia sinfonioita, joten tehtävä
Kohinaa pois
näytti aluksi vaikealta. Mutta... äänite on
- muttei liikaa
hyvälaatuinen vaikkakin vanha, orkesteri on iso... Olisiko peräisin Ylestä?
Kun kaikki oli kovalevyllä, kävin häiBingo! Ylen fono.fi -tietokannasta
riöiden kimppuun. Nauhanopeuksille
löytyi saman pituinen Fordellin toinen
ja kopioitumisille en tehnyt mitään.
sinfonia. Päivämääräkin, 2.12.1955, sopi
Rapsuja, ritinöitä ja drop-outteja korjai- äänitteen soundiin. Täyden varmuuden
lin satunnaisesti. Mutta nauhakohinaa,
saisi partituuriin vertaamalla, ja niin
brummeja ja muita jatkuvia häiriöitä
pitäisi tehdä kaikkien äänitteiden kohvaimensin kaikista äänitteistä.
dalla, mutta rajansa kesätyölläkin.
Sattui onnekkaasti niin, että kohiMetadatametsästyksen alkuun tietoja
nanpoisto toimi vain vanhemmalla
löytyi fono.fi:stä ja muualta netistä,
Mac G4 -koneellani, joka on meluisa.
mutta usein tiedot herättivät kysymykPiti käyttää suljettuja kuulokkeita ja
siä, joten selasin kirjastossa mikrofilmekuunnella tarkasti. Hyvä niin, sillä jos
jä, ja sain uutta tietoa, joka herätti uusia
kohinanpoistoa yrittää liikaa, syntyy
kysymyksiä.
metallisensuhisevia sivuääniä. Luulisin
Erääseen nauhakoteloon merkitty
välttyneeni niiltä kuulokekuuntelun
Nils-Eric Ringbomin kolmannen sinfoansiosta.
nian esityspäivä ei täsmää lehtitietojen
Häiriöt vaimenivat paljon, jopa
kanssa. Jos päivämäärä on oikea, kyyli 10 dB, ja monet rasittavan kohiseessä on neljäs sinfonia. Mutta jos äänaiset äänitteet muuttuivat kuuntelunitteellä todella on kolmas sinfonia (niin
kelpoisiksi.
kuin olikin), päivämäärä ja esittäjätiedot
Mikä parasta, kiinnostava perustyö
ovat väärät... Toki ymmärsin olevani

ARKISTOAMMATTILAISEN

5

VINKKIÄ
Kansalliskirjaston tietoasiantuntija
Petri Tuovinen on työssään
ottanut vastaan monia
suomalaisia musiikkiaineistoja.
Hän tietää, miten säveltäjän
työhuoneeseen kasoiksi kertyvän
elämäntyön saa säilymään
tuleville polville, ja miten välttyä
Jukka Ruohomäen kohtaamilta
metadataongelmilta.

1.

Kirjoita heti ylös se
mikä on itsestään
selvää
Aina kun säveltäjä laittaa hyllyynsä
konserttiäänitteen, esittelytekstin,
kuvan, luonnoksen tai partituurin,
Tuovinen komentaa lisäämään siihen kaiken mahdollisen tiedon.
”Mitä, koska, kuka, miksi...
Tuoreeltaan se on helppo kirjoittaa
CD:n kanteen, mutta vuoden päästä
vaikeaa ja viidenkymmenen vuoden
päästä mahdotonta”, Tuovinen
varoittaa. ”Ja 300 vuoden päästä
tutkijasta on todella kiinnostava
punoa asioita yhteen, kun selviää,
ketkä tekivät yhdessä mitä.”

2.

Paperi säilyy,
digitaalinen ei vielä
Paperi ja muut fyysiset mediat ovat
edelleen varmempia säilytyspaikkoja tiedolle kuin digitaaliset mediat,
vakuuttaa Tuovinen: ”Digidatan
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arkistointiratkaisut ovat aktiivisesti työn alla, mutta menee aikaa
ennen kuin voin antaa neuvoja
kotikäyttöön.”
Ongelmana on tiedostomuotojen ja laitteistojen ajanmukaisuus,
mutta myös pääsy digitaaliseen
tietoon. Tallenne tai partituuri on
vaikeampi pelastaa vanhalta kovalevyltä kuin ullakolta.
”Tiedostojen nimet ovat tärkeitä, ja metadataa kannattaa tiedostoihinkin liittää aina kun voi, vaikka
siihen ei yleensä ole ilmeisiä keinoja”, sanoo Tuovinen. “Ja tietysti
pitää konvertoida vanhat tiedostot
käyttökelpoiseen muotoon.”
Tuovisen mukaan analoginen
tieto säilyy tärkeänä, vaikka työ
tapahtuu entistä digitaalisemmin:
”Toivottavasti säveltäjiltä edelleen
jää printtejä työn vaiheista ja korjattuja oikovedoksia, joihin tutkijat
pääsevät käsiksi.”

3.

Älä anna tuhoutua
Jos tietää mitä haluaa säilyttää,
fyysinen säilyttäminen ei Tuovisen mukaan vaadi kotiarjessa
erikoisniksejä: ”Kosteus on pahin,
joten ullakolle ei kannata viedä
mitään. Kunnon laatikot ja tasaiset
olosuhteet riittävät, ja arvokkaasta
paperiaineistosta voi halutessaan
poistella muovit, teipit ja niitit.”

4.

Jos et valitse itse,
joku muu valitsee
”Omaan arkistohyllyyn kannattaa
koota itselle relevanttia aineistoa”,
sanoo Tuovinen. ”Jokainen saa
vaikuttaa siihen, millainen datajälki
jää. Jos säveltäjä ei perkaa aineistoaan, sen perkaa joku muu.”
Varoitukseksi Tuovinen vihjaa
eräästä säveltäjäarkistosta, jonka
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amatööri näiden ongelmien ratkomisessa, mutta tietojen metsästys oli
mielenkiintoista – vaikka osoittautui
pian suurelta osin turhaksi.
Ringbom-ongelma ja monet muutkin ratkesivat kun ymmärsin ottaa
yhteyttä HKO:n nuotistonhoitaja
Minna Cederkvistiin, joka haki tarkat
tiedot nopeasti HKO:n tietokannasta. Muitakin informantteja löytyi:
Sibelius-Akatemian arkisto, Helsingin
Juhlaviikot ja monet säveltäjäkollegat. Aioin luoda myös Yle-yhteydet,
mutta deadline oli syyskuun lopussa
ja muut työt odottivat. Asioita selvisi
– ja jäi selvittämättä, vaikka kyse on
lähihistoriasta.
Kaikkiaan metadatan etsiminen
tuntui koko ajan yhä tärkeämmältä.
Alussa pohdin onko väliä, soittaako
Lindemanin ensimmäisen sinfonian
HKO vai RSO. Mutta äänitteitä
kuunnellessani vaikutuin teosten ja
esitysten eteen tehdyn työn määrästä.
Omiinkin muistoihin liittyvät menneet tapahtumat käynnistivät mielessä
monia prosesseja, ja jatkoin juhlavasti
ilmaistuna sillä mielellä, että vain
oikeat tiedot ovat säveltäjien ja muusikoiden tekemän työn arvolle sopivia.
Analogisesta
digitaaliseksi
Music Finlandin nauhat siirtyivät
siis digiaikaan, mutta monilla säveltäjillä ja muusikoilla on kätköissään
moninkertainen määrä kelanauhoja
ja C-kasetteja. Niihin liittyen haluan
vakavasti sanoa: Älkää heittäkö
niitä pois! Teidän kopionne voivat olla ainoita jäljellä olevia
dokumentteja.
Vaikka oma nauhuri olisi hävitetty
tai rikki, nauhat voi ja kannattaa digitoida kuuntelu- ja käyttökelpoisiksi.
Jos ei tee itse, se voi onnistua kirjastossa, ja kaupallisia palveluita löytyy
verkosta hakemalla. Nauhoja voi myös
deponoida Kansallis- tai muuhun
arkistoon.
Nykyään äänittäminen on helppoa
ja dataa kertyy. Tärkeintä on nimetä
äänitiedostot johdonmukaisesti.

Metadata on syytä tallentaa välittömästi, esimerkiksi tiedostojen lisätiedoiksi. Tapahtumahetkellä asiat ovat
selviä, mutta unohtuvat yllättävän
nopeasti. Ja jos CD:llä on musiikkia
mutta levykanteen ei ole tekstattu
mitään tietoja...

Varmuuskopiot ovat
tärkein asia. Analogikaudella

kopioiminen oli työlästä, koska nauha
piti soittaa reaaliajassa. Digidatan kopioiminen on helpompaa ja varmuuskopioita tarvitaan, koska:

1) Digimedia on haavoittuvaista. Esimerkiksi ko-

valevy voi yhtäkkiä tuhoutua kerta
kaikkiaan. Analogimedia tuhoutuu
hitaammin: koviakin kokenutta nauhaa voi soittaa.

2) Data halutaan säilyttää käyttökelpoisena.

Vanhempi formaatti tai tiedostomuoto kannattaa säännöllisesti varmuuskopioida hävikittä uudemmalle.
Monet vielä eilen käytetyt formaatit,
kuten minidiscit, DAT-nauhat ja
SCSI-kovalevyt, ovat uhanalaisia,
koska niiden lukemiseen tarvittavat
laitteet katoavat.
Kannatti – myös
henkilökohtaisesti
Kesätyöni oli aikamatka: Ääniä
neljältä vuosikymmeneltä, ikkuna
lähimenneisyyteen jota itsekin olen
ollut kokemassa. Opin ymmärtämään
aikaa uudella tavalla. Abstraktio ajan
kaikkialla läsnä olevasta mahtavasta
olemuksesta, johon piirtyy merkkejä
tuttujen ja tuntemattomien, meidän
kaikkien tulemisista, tekemisistä,
menemisistä... Soiva musiikki ei jätä
aikaan jälkeä, mutta äänitteillä se on
viestinä menneisyydestä.
26 kilometriä nauhaa, 39 tuntia
musiikkia, 38 CD-levyä... Ne ovat
Music Finlandin kuunteluhuoneen
hyllyssä, olkaa hyvät.
JUKKA RUOHOMÄKI

juuso.ruohomaki47@gmail.com
Kirjoittaja on vuonna 1947 syntynyt
Oulussa asuva säveltäjä.

mukana tuli ihmiskuvan kannalta
sinänsä kiinnostavaa materiaalia,
jonka säveltäjä itse olisi luultavasti
karsinut.

5.

Etsi sopiva
päätearkisto
Kun elämäntyön tallentaminen
tuntuu ajankohtaiselta, Tuovinen
kehottaa lähestymään arkistoa,
joka vaikuttaa läheiseltä. Suomessa arkistot tekevät yhteistyötä, ja
jokaiselle aineistolle löytyy oikea
paikka.
”Mutta ei niitä laatikoita voi noin
vain tuoda”, Tuovinen varoittaa.
”Tehdään luovutussopimukset, sovitaan käyttöehdoista, valikoidaan
aineisto, valmiin kaavan mukaan.”
Kustantajille ja säveltäjien
yhteistyökumppaneille kertyy omia
arkistoja, mutta päätearkiston olisi
hyvä olla yleisessä käytössä. Siksi
esimerkiksi Fazerin kustannuspuoli on lahjoittanut aineistonsa
Kansalliskirjastoon.
”Meillä Kansalliskirjastossa on
viitisensataa suomalaista musiikkiarkistoa, eli tämä on aika luonteva
paikka säveltäjille.”

+

Bonusvinkki:
Kulttuuriperintö ei
ole vaivaksi
Tuovinen on vastaanottanut
sekaviakin laatikkokuormia, eikä
metadata aina ole priimaa, mutta
mitään kielteistä hän ei siinä näe:
”On pelkästään hienoa saada
kulttuuriperintöä talteen tuleville
sukupolville ja tutkijoille. Aineistojen suojaaminen, luettelointi ja
käyttöön saattaminen vaatii työtä,
mutta se kuuluu asiaan.”
H A AS TAT TA L U: K A R E E S KO L A
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D

ante Thelestam on säveltäjä, musiikinopettaja ja kanteleensoittaja Helsingistä.
Thelestamia inspiroi
sävellyksen aiheina esimerkiksi visuaaliset toistokuviot, hyrrän pyöriminen ja
sateen ropina.
Thelestam on säveltänyt pääasiassa soitinmusiikkia – orkestereille,
kamariyhtyeille ja soolosoittimille.
Hänen musiikkiaan ovat soittaneet
tunnetut suomalaiset yhtyeet kuten
Avanti!, Uusinta ja defunensemble.
Thelestamin teoksia on valittu Ung
Nordisk Musik -festivaalin ohjelmaan
vuosina 2014, 2015 ja 2017.
Thelestamin oma soitin on kantele.
Hän on kantaesittänyt nuorten säveltäjien teoksia viisikieliselle kanteleelle
ja hän esiintyy improvisoijana Korvat
Auki Ensemblessa. Thelestamin kirjallinen lopputyö Sibelius-Akatemian
sävellyksen maisterintutkintoa varten
käsittelee säveltäjä Pekka Jalkasen
kantelemusiikkia.

omposer and sound artist
who weaves across, through
and between different fields
of music. He joins occasionally forces with artists from other art
domains for adventurous sonic and
visual explorations.
 waltersallinen.com

THREE WORKS
Magenta Boy. For bass clarinet,
bassoon, saxophone, actor, 2017.
Premiere: Zagros Ensemble,
Musiikkitalo (Sonore), Helsinki,
12.12.2017.
Said and done. For 2 acrobats and
live electronics, 2017. Commissioned
by SITE Santa Fe. Premiere: The
Ricochet Project with Walter Sallinen
at SITE Santa Fe, US, 3.11.2017.
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INSPIRAATIO

Abysmal. For bass clarinet,
trombone, percussion, piano,
2017. In the memory of Mika
Vainio. Commissioned by Helsinki
Philharmonic Orchestra. Premiere:
Helsinki Philharmonic Orchestra,
Helsinki City Hall, 6.10.2017.

Vapaa-ajallaan Thelestam toimii
partiojohtajana pienessä lippukunnassa
Kannelmäessä. Mieleenpainuvin
partiomuisto on 200 kilometrin vaellus
Italian maaseudulla yhdessä vieraan
parin kanssa.

ERKKI SEIRO

WALTER
SALLINEN

DANTE
THELESTAM

Thelestamille sävellystä ovat
opettaneet Juhani Nuorvala ja Tapio
Tuomela Helsingissä, Stacy Garrop
ja Kyong Me Choi Chicagossa sekä
Hannu Pohjannoro ja Jyrki Linjama
Tampereella. Kiinnostus sävellykseen alkoi harrastuksena KeskiHelsingin musiikkiopistossa Jovanka

INSPIRATION
Listens to music.
Walks in nature.

KATRIINA MIKKOLA

Suomen Säveltäjät:
Uusi jäsen

Suomen Säveltäjät:
Uusi jäsen

KOMPOSITIO 2/2018

• 25

KOLME TEOSTA
A Table of Chords. Soolopianolle (2016).
Sävelletty Jonathan Hannaulle. Äänite
saatavilla Bandcamp-verkkopalvelussa
Hannaun levyllä Rocking Chair Vol. 2.
Baba Panda. Lyömäsoitinduolle.
Kantaesitys Tampereella 2015. Henri Sakki
ja Mauri Myllys, lyömäsoittimet.
Maailman huipulla. Kahdelle laulajalle ja
pianolle (2017). Sävelletty Iira Halttusen
cheerleading-aiheiseen tekstiin
Taideyliopiston ”Musiikki, teksti ja
näyttämö” -kurssilla. Kantaesitys Helsingin
Musiikkitalossa. Tuulikki Blom ja Riina
Riikonen, laulu. Minna Koskimies, piano.
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JAIME
BELMONTE

I

vividly recall the moment when I decided
that I wanted to become a professional
musician. I was 17 years old, four months
before I had to apply for university studies,
and I was listening to Prokofiev’s second piano
concerto played by my city’s symphony orchestra.
I found myself immersed in music and I was so
happy that I decided to change my plans and
apply for music instead of sciences. That decision
was almost catastrophic for some of my relatives
and teachers at high school, many thought that
musicians were actually starving and playing on
the streets and that composers were those guys
that have been already dead for centuries.
Still, I enrolled in the higher conservatory of
my city (they still refuse to call it “university”) in a
degree called “composition”. I had been composing a little bit and even won a competition, but
I did not take it too seriously. I just liked music
theory and since there is no specific degree for
this in Spain, I took what was more similar. Then
I realized that I actually had to compose and that
I enjoyed it, even though my focus was still in
music theory throughout the whole degree.
A couple of years later, while I was still studying, I was offered a position as a music theory
and composition teacher in a conservatory and
I decided to accept it. I was teaching there for
almost five years with a rather decent salary in the
middle of the economic crisis hitting Spain very
hard. Not so bad for the grim future that many
were expecting.
These years teaching and finishing my studies
were great, but I had the feeling that I could not
end my education there. Of all the many things
that I knew I should have learnt better, the most

INSPIRATION
For me it means to keep one’s eyes
and ears open to what is around. It
might come from a book, nature,
people, food, while travelling, from
small talk or deep conversations,
from observing silently or fully
engaging, from everyday life or
exceptional experiences… The most
important is to stay alert and react
to it.

central for me was composing, and the
ultimate realization of this was in my
final composition exam, when one of
the professors asked: “Who are you as a
composer?” and I thought “I am probably not a composer”.
Then, I decided to quit my job and
apply again to the Bachelor’s Degree in
Composition at Sibelius Academy, got
accepted and I studied composition
under the guidance of Lauri Kilpiö. I
am now in the final stage of my Master’s
studies and my time in Finland has been
much better than I could have possibly
imagined. This country has given me
more trust and support in five years
than most composers can get in Spain
in a lifetime. Therefore, when I finally
considered myself a composer, I decided to be coherent with my thoughts
and apply to the Society of Finnish
Composers.
And here I am: I have explained
where I come from and now I will tell a
bit of who I am and what I do.
I do not think of myself as Spanish,
nor Finnish, but a truly transcultural
human being who has gathered very
intense experiences from diverse places.
One of the key experiences that shaped

LEO SAMAMA

Trbojevićin sävellystunneilla ja Minna
Leinosen musiikkitietokursseilla.
Viime aikoina Thelestamia on
erityisesti kiinnostanut säveltämisen pedagogiikka ja hän on johtanut
sävellystyöpajoja lapsille ja nuorille.
Erityisen inspiroivaa ja opettavaista on
ollut työskentely Kuule minä sävellän
-hankkeessa pedagogi Riitta Tikkasen
ja näyttelijä Elina Stirkkisen johdolla.
Vuonna 2015 Thelestam toimi päätuottajana Kuulovilla -lastentapahtumassa,
joka toteutettiin yhteistyönä Musica
nova -festivaalin ja Korvat auki -yhdistyksen välillä.
Thelestam hallinnoi yhdessä Lauri
Supposen ja Matilda Seppälän kanssa
Ung Nordisk Musik -festivaalin toimintaa Suomessa.
Thelestam on kirjoittanut konserttiarvioita Hufvudstadsbladetiin
freelancerina. Opiskeluvaihdon aikana
hän kirjoitti musiikkiaiheisia blogitekstejä Chicagosta. Blogissaan hän muun
muassa haastatteli Kepler-kvartettia
heidän levyttämistään Ben Johnstonin
jousikvartetoista.

THREE WORKS
Enlightenment. For soprano, flute,
cello, electronics, dancer and video
(2018). Multidisciplinary piece with
texts of Hildegard von Bingen’s
mystical visions. Premiere: Kara
Leva, sop; Patrycja Pakiela, fl; Nadja
Reich, vc; Jaime Belmonte, elec;
Qiuming He, dance; Mauricio
Rodríguez, video. Mehrspuhr
(Zurich) 20.6.2018.
Las mariposas del recuerdo. For
solo guitar (2018). To the memory
of the musician and writer Manuel
Montiel Guirado. Premiere: Jesús
Ortega, guit. ADDA (Alicante, Spain)
11.6.2018.
Déflagration sociale. For double
bass and chamber orchestra (2018).
Orchestration of a piece composed
for double bass and quintet in
2016. Premiere: Henrica Fagerlund,
db; Kornilios Michailidis, cond;
Kapubändi. Musiikkitalo (Helsinki)
28.4.2018.

my view of the world was the participation in Ruta Quetzal 2005, an
academic program where over 300 participants from all over the world went
on an adventure expedition through
Peru and Spain during one summer. And another was my exchange
semester in Switzerland, Hong Kong
and Singapore thanks to the program
Transcultural Collaboration 2017.
As every human being, I see the
world in a particular way because of
who I am, and I have a very personal
view of sound that I always try to analyze as it is my main object of study.
As I perceive it, sound has four dimensions that are absolutely undeniable: sonic matter (the materiality of
sound in a particular moment), sonic
grammar (the articulation of sound
over time), sonic representation (the
cognitive and cultural responses that
sound triggers in the listener) and
sonic space (the perception of space
through sound). Then what I do as a
composer is to explore the interrelation of these four dimensions and the
questioning of the boundaries among
them to create meaningful aesthetic
experiences.
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TIMO
KITTILÄ

sähköisellä kosketinsoittimella ja
kasettinauhurilla leikkimisestä.
Sekä musiikki että kuvataide ovat olleet läsnä elämässäni
lapsuudesta lähtien: seitsenvuotiaana aloitin opinnot Lasten ja
nuorten kuvataidekoulussa ja
yhdeksänvuotiaana pianotunnit.
Musiikin teoria-aineita opiskelin
Pirkanmaan musiikkiopistossa.
Samoihin aikoihin aloin kirjoitella
omia sävellyksiä, mutta tilaisuuksia niiden kuulemiseen ei ollut,
kun omat taitoni niiden soittamiseen eivät riittäneet. Tärkeä
virike hieman myöhemmin oli
midisekvensseriohjelman hankki-

MARGIT KIT TILÄ

äveltäjän tai yleisemmin
muusikon ura ei ollut
minulle itsestäänselvyys.
Isäni on kieltenopettaja ja
äitini tehnyt päätyönsä palkkasihteerinä. Kiinnostukseni taidemusiikkiin perin isältä, joka on
klassisen musiikin harrastaja:
muistan lapsena kuunnelleeni
levyjä hänen LP-kokoelmastaan.
Myös konserteilla oli tärkeä
merkitys, erityisesti Kesäillan
urkumusiikkia -konserttisarjalla
Tampereen tuomiokirkossa.
Jonkinlainen luovuus on ollut minulle aina tärkeää, alkaen piirtämisestä ja Legoilla rakentelusta sekä
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minen tietokoneelle. Sillä kirjoitin
useita kappaleita, tosin ilman
kummoistakaan sävellysteknistä
osaamista. Painotukset musiikin ja
kuvataiteen välillä vaihtelivat kausittain, mutta lopulta musiikki vei
voiton. Lukion jälkeen tarkempi
tutustuminen uuteen musiikkiin
tuotti uusia kuunteluelämyksiä ja
sai kiinnostumaan säveltämisestä
entistäkin enemmän.
Opiskeltuani sävellystä itsenäisesti ja haettuani alan opiskelupaikkaa pari kertaa aloitin
yksityistunnit Jonne Valtosen
sävellysoppilaana syksyllä 2010.
Häneltä sain kosketuksen ammattisäveltäjän ajatusmaailmaan ja
tapaan jäsentää sävellyksellisiä
ideoita. Seuraavana keväänä
TAMKin sävellyslinjan pääsykokeessa minut valittiin opiskelijaksi
ja aloitin Jyrki Linjaman oppilaana. Myöhemmin opettajaksi
vaihtui Hannu Pohjannoro ja
olin myös Jovanka Trbojevićin
oppilaana. Opettajien erilaiset painotukset saivat minut näkemään
erilaisia mahdollisia kehityssuuntia sävelkielessäni. Antoisia ja
avartavia olivat myös kokemukseni Kaija Saariahon mestarikurssilla Nurmeksen kesäakatemiassa
2015 sekä Sannäsin Sävellyspajassa
Jukka Tiensuun ja Tomi Räisäsen
oppilaana 2016. TAMKin sävellyslinjalta valmistuin joulukuussa
2016. Opiskeluajalta jäivät erityisesti mieleen kuvataidetta ja
musiikkia yhdistävät Kuvasta
kuultavaa -projektit Sara Hildénin
taidemuseon kanssa.
Tärkeäksi yhteisöllisyyden
luojaksi ja kanavaksi musiikilleni
on muodostunut Tampering ry,
jota olin mukana perustamassa
2013. Yhdistyksen taloudenhoitajana olen saanut kokemusta
konserttien ja tapahtumien
järjestämisestä. Teoksiani on
usein ollut esillä Tampering
Ensemblen konserteissa sekä
Tampering-festivaaleilla 2014,
2015 ja 2017, ja tietysti sävel-

INSPIRAATIO
Ulkoilu.
Vuodenajat.
Uudet ajatukset.

KOLME TEOSTA
Odds and Ends. (6’, 2017)
Paetzold subgreatbass
recorder in C, 7-string bass
viol, harpsichord. Kantaesitys:
Ugly Pug, Tampering Festival,
Tampereen konservatorion
Pyynikkisali, 25.8.2017.
Verhoutuneena yön kobolttiin.
(9’, 2014) 2 fl, cl, b.cl, bsn,
hn, 2 perc, acc. Kantaesitys:
Puhallinyhtye Serenade
(joht. Tuomas Turriago), Sara
Hildénin taidemuseo, Tampere,
18.1.2015.
Towards the Delta. (12’. 2015)
Versio 1: b.cl, strings (min.
4-4-2-2-1). Versio 2: b.cl, 2 vln,
vla, vc, cb. Kantaesitys (versio
2): Maija Anttila, Veera Hölsö,
Elisar Riddelin, Anni TiainenHammo, Katri Antikainen ja
Paula Nääppä, Tampereen
Vanhan kirjastotalon
musiikkisali, 26.11.2015.

lyskonsertissani Meanders and
Visions. Ensimmäinen vuosi
sävellysopintojen jälkeen on kulunut enimmäkseen vuoden 2017
Tampering-festivaalin järjestelyissä
ja jälkitoimissa – se oli aiempia
mittavampi.
Säveltäjänä minulla on pyrkimys luoda musiikkia, joka vetoaa
sekä älyyn että tunteisiin. Usein
lähden liikkeelle koko teoksen
mittaisesta syvätasolla tapahtuvien prosessien muotoilusta ja
alan sen jälkeen lähestyä musiikin
pintaa. Tämä lähestymistapa on
vahvana teoksessani Towards the
Delta bassoklarinetille ja jousiorkesterille. Teoksessa on dodekafoninen passacaglia-teema, joka
hidastuessaan siirtyy pintatasolta
taustarakenteeksi samalla kun pintatasoon ilmenee uusia elementtejä ja rytminen liike nopeutuu.
Opettajani Hannu Pohjannoro on
kuitenkin useasti neuvonut minua
keskittymään syvärakenteen sijasta
pintaan ja sointiin. Teoksessani
Verhoutuneena yön kobolttiin,
joka perustuu Marika Mäkelän
maalaukseen, sointiasiat tulevatkin keskeisinä esiin innoituksenaan maalauksen värimaailma ja
salaperäiset hahmot. Viime aikoina
minua on alkanut kiehtoa pintatasosta lähtevä työskentelytapa, jota
olen kokeillut klarinettiyhtyesävellyksessäni Terrain ja periodisoitintrio Ugly Pugille säveltämässäni
13-osaisessa miniatyyrisarjassa
Odds and Ends.
Kirjoittaessani tätä tekstiä
lokakuussa 2018 minulla on tekeillä
sarja urkukoraaleita sekä Friedrich
Burgmüllerin 25 pianoetydin sarjan op. 100 sovittaminen pianolle ja
pienelle orkesterille pedagogiseen
käyttöön. Toimintani Tampering
ry:ssä jatkuu aktiivisena, etsin
sopivia osaamistani täydentäviä
kursseja ja harkitsen sävellyskilpailuihin osallistumista. Kaiken kaikkiaan olen toiveikas tulevaisuuteni
suhteen.
 timokittila.com
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ou may have heard of composers such as Matthew
Whittall or the late Jovanka
Trbojević. You may have
heard of Herman Rechberger or
Fridrich Bruk, who have been living
in Finland for many years now. You
may have heard of names such as Paola
Livorsi, Alex Freeman, Sid Hille or
youngsters Itzam Zapata and Sebastian
Dumitrescu. You may even have heard
of me. What do all these people have
in common? Well, a couple of obvious
things first come to mind: they are all
composers living in Finland, are all
members of The Society of Finnish
Composers and are active in Finland.

SAARA VUORJOKI

OCTAVIAN BALEA
AYAKO HIGURASHI
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...A GREY-ZONE
AREA: NOT FOREIGN
ENOUGH, BUT NOT
FINNISH ENOUGH
EITHER...

YURI GERASIMENKO

ALEXANDRA KIPOURGOS

LARS JOHNSON
SAARA VUORJOKI

ENRICHING
A BRAND

Then, if you look deeper, they have a
few other things in common: they all
love and appreciate Finland, the local
musical scene and culture, living here,
and... they are all Finnish composers!
You rarely hear them being described
in the media as Finnish composers, but
you would be surprised on how many
of them would like to be seen as Finnish
composers who contribute to this
country’s musical life.
Few might have counted, but the
number of foreign composers living
in Finland has grown considerably in
the last 20 years: they now represent
15 % of the membership of Suomen
Säveltäjät. Slowly, some of these
names are beginning to get recognition
from the local festivals, orchestras or
ensembles, and even internationally.
It isn’t always a straightforward ride to
become integrated, though. Although
all foreign composers from here I have
met speak Finnish, many recognize
the language as a barrier for moving
their careers forward. Rarely has there
ever been a composer with a foreign
background in the board of Suomen
Säveltäjät or in a grant-awarding jury.
It may also possibly explain why rarely
they get invited to do interviews or
take part in panel discussions. Nor will
you read many articles recognizing the
successes of younger or older foreign
composers living in Finland, most likely
because they are not seen by the media
as representing Finnish culture. It is
very likely that for the media they are
a bit in a grey-zone area: not foreign
enough, but not Finnish enough either,
therefore how to market them?
This is the reason this article was
written, to voice a common message
of this very heterogeneous group of
people: the hope that they are seen as
Finnish composers, as an enriching
element of an already established and
recognizable brand, Finnish music.
These composers have very different
backgrounds in terms of nationality,
style, age and gender. Italy, Germany,
Romania, the United States of America,
Canada, Mexico, Columbia, Peru,
Japan, Russia and Spain are some of

the countries these people come from.
The stylistic diversity among them is
of course of great importance. Their
presence can only cast a small additional colour to the mainstream directions
existing in the Finnish contemporary
music scene. None of these composers
I have spoken to have remained here
for a better standard of living. In most
cases they stayed here because they
wanted to be part of this profound
musical scene that respects contemporary music so well. In Finland, you can

SUOMEEN
MUUTTANEET SÄVELTÄJÄT
SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:SSÄ
2018

33

maahanmuuttajaa
216 jäsenestä = 15,2 %

16

really make music at a high level with
some very gifted, inspired, inspiring
and dedicated musicians. Some of them
found their loved one here, others
remained simply because they liked
Finland. For most it was a combination
of reasons.
I hope one day I will open a newspaper and see an article written in this
manner: “We are happy to announce
that our composer Vladimir Agopov
won the 17th Edward Grieg composition competition.” I hope one day I
will see a name like Mioko Yokoyama’s
inserted into the lists of successful
Finnish next-generation stars on whom
so many articles are based. I hope that
one day, after the performance of a
piece of mine at a Finnish festival, the
person who would interview me would
start, “We are here with RomanianFinnish composer, Matei Gheorghiu.”
M AT E I G H E O R G H I U

Kirjoittaja on vuonna 1984 syntynyt
romanialais-suomalainen säveltäjä.

eri maasta
Eniten

YHDYSVALLOISTA,
VENÄJÄLTÄ JA
ROMANIASTA,
neljä kustakin

6
27
naista,

miestä

Maahanmuuttajajäsenistä naisia

18 %
(Kantasuomalaisista
jäsenistä naisia 10 %
(2017)

S

HILJAISTA TUKITIETOA
MAAHAN MUUTTANEILLE

uomen Säveltäjät ry:n tasaarvotyöryhmä järjesti maahan
muuttaneille säveltäjille
alustetun keskustelutilaisuuden
”Fundraising And Triple Glazing:
Supporting Yourself As A Composer
In Finland” 3.9.2018. Tarkoituksena oli
jakaa kuuluville hiljainen tieto niistä jo
tarjolla olevista tukiverkostoista, joissa
on mahdollista olla mukana esimerkiksi englanniksi.
Tilaisuudessa Lauri Supponen
esitteli nykymusiikkia edistäviä yhteisöjä Pohjoismaissa, Sid Hille avasi
säätiöiden ja rahastojen toimintaa ja
Paola Livorsi kertoi poikkitaiteellisesta
Catalysti ry:stä, joka tukee maahan
muuttaneita taiteilijoita.
Paikalla oli noin viisitoista eri
ikäistä säveltäjää, musiikkitieteilijää
ja sävellyksen opiskelijaa. Tilaisuus
löytyy YouTubesta haulla ”Ulkomaisten
säveltäjien mentorointi”. Työryhmä
suunnittelee tilaisuudelle jatkoa.
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loitamme katsauksella
pääruokiin – konserttoihin ja sinfonioihin.
Konserton suosio sävellystyyppinä ei hiivu, ja
uusimmilta levyiltä niitä löytyy monta.
Hyväksi havaitun reseptin olennainen
ainesosa on valovoimainen solisti. Lars
Karlssonin klarinettikonserton soolon
tulkitsee Christoffer Sundqvist ja
Magnus Lindbergin toisen viulukonserton solistina soittaa Frank-Peter
Zimmermann – asia kunnossa, hyvin
maistuu, mutta on syytäkin.
Levytekstissä Lindberg kertoo
keskittyvänsä kirjoittamaan konserttoja ”suurille soittimille” – pianolle,
viululle ja sellolle. Moni on valinnut
toisen lähestymistavan. Tästäkin
levypinosta löytyy Kalevi Ahon
patarumpukonsertto ja Lauri Porran
sähköbassokonsertto.
Pääruokia kokkaavat kotimaiset
orkesterit Rovaniemeltä Helsinkiin ja
Turusta Lahteen, keittiömestareina levyhyllyn kestosuosikit John Storgårds
ja Hannu Lintu sekä Erkki Lasonpalo,
Eva Ollikainen ja Jaakko Kuusisto.
Konserttiohjelmien pihvit saavat seurakseen painokasta lisuketta:
Karlssonin klarinettikonsertto tummasävyisen orkesterilaulusarjan,
Lindbergin viulukonsertto Tempus
fugit -orkesterikylvyn ja Ahon patarumpukonsertto hänen ensimmäisen
pianokonserttonsa.
Porran Entropia-levy tuo klassiseen keittiöön tuulahduksen boksin
ulkopuolelta. Porra, metallimuusikko,
yhdistää sinfoniaorkesteriin sähköbasson (jota itse soittaa) ja Kohta-teoksessa
myös räppärin, Paperi T:n eli Henri
Pulkkisen. Merkillepantavinta on, että
Porralle säveltäminen ei ole yksilösuoritus vaan tiimityötä. Hän ottaa vastaan
orkestrointiapua, jättää solisteille
vapauksia ja kuvailee jälkituotantovaiheessa tehtyjä lisäyksiä. Jotain on siis
tehty totutusta poikkeavalla tavalla
ennen kuin lätty on lautasella.
Kuten ruokalajit myös musiikkiteokset voidaan nimetä mieleenpainuvasti
ja makuhermoja kiihottavasti. Leif
Segerstamin 294. sinfonian nimi on
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“Songs of a UNICORN heralding...”.
Sen kruunaavat Tanja Nisosen käyrätorvisoolot, joita säveltäjän sanoin
”yksisarvisen sielu primaalihuutelee julistuksellisesti solarplexustuella kuin alppitorven tuutilta”.
Alban levy on kolmas ”namipallo”
Turun filharmonisen orkesterin
Segerstam–Brahms-levysarjassa.
Fridrich Brukin 17. sinfonia Joy of
Life on oikeastaan konserttosinfonia
orkesterille ja pianolle, ja 18. sinfonias-

Uudet
levyt
lautasella
T E RV ET U LOA N AU T T I M A A N!
L EV Y L AU TAS E L L A O N
KA K S I TO I STA KU LU VA N V U O D E N
U U T U U T TA. K E I T T I Ö M M E O N
K L AS S I N E N M U T TA AVO I N
VA I KU T T E I L L E.

sa Daugavpils on mukana latvialainen
sitransukuinen soitin kokle. Liepājan
sinfoniaorkesteri, johtajanaan Māris
Kupčs, on levyttänyt teokset Toccata
Classicsille.
Uusia konsertto- ja sinfonialevyjä
kuunnellessa avantgardistiset mausteet
eivät juuri korvenna korvaa. Musiikki
on ammennettu modernismin kauhalla
klassis-romanttisesta padasta, unohtamatta venäläisiä ja ranskalaisia makuvivahteita ja Hollywood-houkutuksia.
Segerstam poikkeaa linjasta, mutta hän
onkin luonut oman keittokoulunsa.
Todella isoon nälkään on tarjolla tupla-CD oopperaa, Sebastian
Fagerlundin Höstsonaten. Äänitys

on tehty kolmessa Kansallisoopperan
esityksessä viime syksynä. Teos tempaa
hyytävän hyvän Anne Sofie von Otterin
mukana kuulijansa syvälle äiti–tytär-suhteen tummiin pohjavesiin.
Erityisruokavaliot pitää toki ottaa
huomioon, sitä paitsi kuka tahansa löytää
niistä vaihtelua levylautaselle. Kaj-Erik
Gustafssonin urkuteokset sisältävällä
levyllä Jan Lehtola selättää virtuoosihaasteet klustereineen, glissandoineen ja
tulisine improvisaatioineen.
Mutta alkupalat ovat usein aterian
innovatiivisin ja mieleenpainuvin osa.
Mainio lajitelma on Risto-Matti Marinin
pianolevy Sixth Sense, joka sisältää Eero
Hämeenniemen, Matthew Whittallin,
Juho Miettisen ja Matei Gheorghiun
sävellyksiä. Virtuoosinen fuusiokeittiö
yhdistää sujuvasti intialaiset, välimerelliset ja romanialaiset vaikutteet.
Keittiömestarin tervehdys tulee takavasemmalta miellyttävänä yllätyksenä.
Lyömäsoitinyhtye Osuma Ensemblen
Hits-levyltä löytyy Radion sinfoniaorkesterista tutun Timothy Ferchenin
vivahteikas sävellys The Partials of Color.
Alban ruokalista on yllättävin, ja otamme jälkiruoat sieltä.
Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan
Naislaulajien levy Outo kantele sisältää
kaksi Jukka Linkolan säveltämää sarjaa,
joiden tekstit ammentavat kansanperinteestä. Tyylilaji on etninen jazz, ja
pettuleivän sijasta tarjolla onkin leikkisä
leivostarjotin.
Lopuksi kokeilemme rohkeasti jotain
uutta. Walter Wolffin levyn nimi on
yksinkertaisesti Music for piano, cello
and violin. Wolffin tausta jazzpianistina
kuuluu hänen musiikissaan, joka tuntuu
etsiskelevän itseään mutta tekee sen niin
vastustamattoman vaivattomasti että
jäämme vielä toviksi istumaan pöytään,
viiniä siemaillen.
Minne lähdetään jatkoille?

ANNA PULKKIS

Anna Pulkkis on
Sibelius-tutkija ja
musiikkikirjoittaja.

B R A H M S I I I S E G E R S TA M
Sis. Segerstamin 294. sinfonia

LARS KARLSSON

Seven Songs, Clarinet Concerto

“Songs of a UNICORN heralding...”.

Christoffer Sundqvist (klarinetti),

Tanja Nisonen (käyrätorvi), Turun
filharmoninen orkesteri, joht. Leif

Gabriel Suovanen (baritoni),
Lapin kamariorkesteri, joht. John

Segerstam. Alba, ABCD 420.

S E BAS T I A N FAG E R L U N D
Höstsonaten

Storgårds. BIS-2286.

L AU R I P O R R A
Entropia

Anne Sofie von Otter (mezzosopraano),

Paperi T (vocals), Lauri Porra

Erika Sunnegårdh (sopraano), Helena

(sähköbasso), Joonas Riippa

Juntunen (sopraano), Tommi Hakala
(baritoni), Nicholas Söderlund (basso),
Suomen kansallisoopperan kuoro ja
orkesteri, joht. John Storgårds. BIS-2357.
FRIDRICH BRUK

Orchestral Music, volume one

Sinfoniat nro 17 (“Joy of Life”) ja 18
(“Daugavpils”). Gertruda Jerjomenko
(piano), Anda Eglite (kokle), Liepāja

(rummut), Aki Rissanen (piano),
Sinfonia Lahti, joht. Jaakko
Kuusisto. BIS-2305.

M AG N U S L I N D B E R G

Tempus fugit, Violin Concerto No. 2
Frank-Peter Zimmermann (viulu), Radion
sinfoniaorkesteri, joht. Hannu Lintu.
Ondine, ODE 1308-5.

Symphony Orchestra, joht. Māris Kupčs.
Toccata Classics, TOCC 0455.

K A J- E R I K G U S TA F S S O N
Works for Organ

Jan Lehtola (urut), Annikka
Konttori-Gustafsson (piano).
FUGA-9444.

OSUMA ENSEMBLE
W I T H S H E- E W U

Hits

Sis. Timothy Ferchenin sävellys
The Partials of Color. Osuma
Ensemble, She-e Wu (marimba).
Alba, ABCD 429.

OUTO KANTELE
Säv. Jukka Linkola.
Kauppakorkeakoulun
Ylioppilaskunnan Naislaulajat,
joht. Kaija Viitasalo. Alba, NCD

SIXTH SENSE
Säv. Eero Hämeenniemi, Matthew
Whittall, Juho Miettinen ja Matei
Gheorghiu. Risto-Matti Marin (piano).
Alba, ABCD 423.

57.

KALEVI AHO

Timpani Concerto, Piano Concerto 1

Ari-Pekka Mäenpää (patarummut),
Sonja Fräki (piano), Turun filharmoninen
orkesteri, joht. Erkki Lasonpalo ja Eva

WA LT E R WO L F F

Music for piano, cello and violin
Gabi Sultana (piano), Tomas NuñezGarcés (sello), Merel Junge (viulu).
Alba, ABCD 422.

Ollikainen. BIS-2306.
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T O U KO K U U
3.5.
CECILIA DAMSTRÖM

Lucrum
Helsingborg Symfoniorkester,
joht. Michael Bartosch.
Helsingborg konserthus, Ruotsi.
12.5.
ANTTI AUVINEN

Melt Elegy
Little Giant Chinese Chamber Orchestra,
joht. Chih-Sheng Chen.
National Concert Hall, Taipei, Taiwan.

ett fint, eteriskt sätt, medan den andra
satsen (Höyry) var livlig med läckert
kaotiska förtecken. Den finstämda
tredje satsen (Kaipaus) förblev något
svårtillgänglig på grund av den

7.9.

fragmentariska strukturen. Finalen
(Rautaa) växte till en vild, bultande virvel.
Djärvheten och energin som präglade
den första pianokvintetten återvänder
här i en mer raffinerad form. Damström,
som håller på att slutföra sina studier i
musikhögskolan i Malmö, har en originell
och stark tonsättarröst.” (Anna Pulkkis,
hbl.fi 9.6.2018.)

Kuusamotalo, Oulankasali, Kuusamo.
Kuusamon kaupungin 150-vuotisjuhlan
tilaus.

30.6.

Etydi 2
Mirka Viitala,
Emil Holmström (koskettimet).
Musiikkitalo, Camerata, Helsinki.

KESÄKUU

ELOKUU

CECILIA DAMSTRÖM

K E VÄT 2 0 1 9

Orkesteriteosten kantaesityksiä
 sinfoniaorkesterit.fi/fi/konserttikalenteri
Facebook
 Nykkäri-konserttikalenteri

34 •

KOMPOSITIO 2/2018

Tundo
Gävle Symfoniorkester,
joht. Andreas Hanson.
Kungasalen, Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm, Tukholma, Ruotsi.

Kantaesityksiä on koottu pääosin Suomen
Säveltäjät ry:n jäsenten ilmoittamien
tietojen pohjalta. Joitain vuoden 2018
kantaesitystietoja on julkaistu
jo Kompositiossa 1/2018.

4.8.

MARTHE VEIAN PHOTO

HARRI WESSMAN

Silmäsi hymyilevät
Teksti: Ida Hiillos.
Arbos Theater, Hauptbahnhof,
Klagenfurt, Itävalta.
18.8.
HERMAN RECHBERGER

Ikaros
Annikka Konttori-Gustafsson (piano).
Laitilan kirkko.

15.9.
MAX SAVIKANGAS

Slam Dunk
Turun filharmoninen orkesteri,
joht. Nick Davies.
Kupittaan uusi palloiluhalli.
24.9.
KIRMO LINTINEN

Bye-bye
UMO Jazz Orchestra,
joht. Ville Vannemaa.
Koko Jazz Club, Helsinki.

29.8.
8.6.

CECILIA DAMSTRÖM

CECILIA DAMSTRÖM

Letters
Stift Festivaali, Weerselo, Alankomaat.

Aino – Tunnelmia Aino Sibeliuksen
elämästä
Heli Haapala (huilu), Linda Suolahti (viulu),
Pekka Niskanen (klarinetti), Lauri Angervo
(sello), Tiina Karakorpi (piano).
Pyhän Laurin kirkko, Janakkala.
Kokonainen-festivaalin tilaus.

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

NIILO TARNANEN

UR
Matti Pulkki (harmonikka),
Jonne Grans (kitara).

SAARA VUORJOKI / MUSIC FINAND

Kylätasku-laulut
Avantin Suvisoitto, Porvoo.

2.6.

Kantaesityksiä

10.9.

SAMI KLEMOLA
HEINZ-JUHANI HOFMANN

K E VÄT 2 0 1 8 –

TAPIO TUOMELA

Elämän ovet
Teksti: Tommi Kinnunen.
Soios-lauluyhtye, joht. Signe Kyllönen.

”Texturen bestod mest av horisontala fält
som var statiska vad harmonin beträffar
men fyllda med pulserande, repetitiva
rytmer samt förändringar i klangen och
konsistensen. Musikens ihärdiga karaktär
underströks av långa, uthållna toner.
Den första satsen (Rakkaus) började på

SYYSKUU
6.9.
SEBASTIAN HILLI

27.9.

Psycho Wood
Slagwerk Den Haag.
Het Huis Utrecht, Theaterzaal,
Utrecht, Alankomaat.
Gaudeamus Muziekweek.

Un sourire dansé
Joensuun kaupunginorkesteri,
joht. Jurjen Hempel.
Carelia-sali, Joensuu.

PAAVO HEININEN

”’Montako variaatiota voi olla? Kuinka
kauas variaatioissa voi edetä? Näin pohti
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29.9.
JUKKA VIITASAARI

Doppelgänger
Marjaana Rantakeisu (piccolo), Ville
Huovinen (baritonisaksofoni), Sinfoninen
puhallinorkesteri Sisu, joht. Aino Koskela.
Sauvo-Sali, Kemi.
Sisun tilaus.
Uuden Musiikin Lokakuu.
29.9.
MARKKU KLAMI

Karui
Helmi Malmgren
(neljäsosasävelaskelklarinetti), Veli
Kujala (neljäsosasävelaskelharmonikka).
Tulindbergin sali, Oulu.
Uuden Musiikin Lokakuu.

LOKAKUU

Brass Brothers
Jukka Myllys ja Tero Nivala (euphonium),
Oulun Vaskiveikot, joht. Mauri Kinnunen.
Raatti, Oulu.
15.10.
ADINA DUMITRESCU

Zmei de zei
Atem ensemble.
Timișoara, Romania.
16.10.
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6.11.

TAPIO TUOMELA

HERMAN RECHBERGER

Three Folk Ballades
Teksti: Kanteletar ja
Suomen Kansan Wanhat Runot.
Virpi Räisänen (mezzosopraano),
Zagros-kvartetti.
Musiikkitalo, Camerata, Helsinki.
Oulunsalo soi -kamarimusiikkifestivaalin
tilaus.

Klarino
ADINA DUMITRESCU

Kreise
ADAM VILAGI

Wild
MATEI GHEORGHIU

Petunia
Zagros Ensemble, joht. Petri Komulainen.
Musiikkitalo, Helsinki.

21.10.
JUHANI KOMULAINEN

Sinun kielesi lahjat
Kamarikuoro Krysostomos,
joht. Mikko Sidoroff.
Uspenskin katedraali, Helsinki.
25.10.
TIMO ALAKOTILA

A New Conversation
Kaksoiskonsertto.
Chris Stout (fiddle),
Catriona McKay (harppu),
Vaasan kaupunginorkesteri,
joht. James Lowe.
Vaasan kaupungintalo.

2.10.
MIKKO HEINIÖ

27.10.

Mot natten
Erkki Lahesmaa (sello),
Patrik Kleemola (kitara).
Helsingin Konservatorion konserttisali.

Kaikki kuuluu Värinä
Kamarikuoro Värinä, joht. Noora Hirn.
Paavalinkirkko, Helsinki.

8.10.

MARRASKUU

JUHA PISTO

TIINA MYLLÄRINEN

”Taiteilijat ovat aina liikkuneet maasta
toiseen ja etsineet kodikseen uusia
ympäristöjä. Suomessakin säveltäjät
ovat hyvin kansainvälistä joukkoa.
Suomesta kotinsa löytäneiden
säveltäjien identiteetti oli lähtökohtana
nykymusiikkiyhtye Zagroksen
Klang-sarjan konsertissa. Säveltäjät
ammentavat nykyään vaikutteita niin
vapaasti erilaisista lähteistä, että omien
paikallisten identiteettien heijastaminen
musiikkiin on vain yksi vaihtoehto.
Itse asiassa nyt kuultujen Itävallasta,
Romaniasta ja Unkarista lähtöisin
olevien, eri-ikäisten säveltäjien teoksissa
yhteiseksi piirteeksi ilmestyi halu syvien,
alkuvoimaisten aiheiden äärelle. Musiikki
hakeutui rituaalin, henkisyyden ja eirationaalisten voimien luo, joiden tulkkina
toimivat etenkin puhaltimet.” (Auli
Särkiö-Pitkänen, rondolehti.fi 7.11.2018.)
7.11.

CECILIA DAMSTRÖM

TIMO ALAKOTILA

Sof godt
Aurora Djupsjöbacka (mezzosopraano),
Roberto Cacciatore (baritoni),
joht. Hannu Norjanen.
Vaasan kaupungintalon juhlasali.

Between Three Worlds
Eeva Oksala (viulu), Poliisien soittokunta,
joht. Sami Ruusuvuori.
Sigyn-Sali, Turku.
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”S

e on luonnevika,” Piia Komsi
nauraa vastaukseksi kysyttäessä
miksi uuden musiikin esittäminen
kiehtoo. ”Olen aina ollut kiinnostunut nykymusiikista. Ehkä minua
viehättää siinä vapaus tulkintojen ja
traditioiden painolastista, joka perusohjelmistoa vaivaa. Toisaalta sama vapaus pitäisi ottaa
kaikessa musiikissa.”
Virtuoosisena ja ennakkoluulottomana esiintyjänä
tunnettu Komsi on tilannut ja kantaesittänyt kymmeniä
teoksia. ”Haluan periaatteenkin vuoksi tukea uutta. Kaikki
sävellykset eivät voi olla mestariteoksia, mutta muusikon ja
laulajan velvollisuus on tehdä jokaisesta teoksesta yleisölle
mielenkiintoinen. Se liittyy myös ohjelmistosuunnitteluun.”
Vielä Komsille ei ole tullut vastaan sävellystä, joka olisi
ollut mahdoton toteuttaa. ”Joskus on pitänyt kieltäytyä lauluista, jotka ovat äänelleni liian matalia. Mutta muuten kyllä
saa pikemminkin rohkaista säveltäjiä kirjoittamaan vaativaa
tekstuuria.” Toisaalta Komsi muistuttaa, että muusikot eivät
ole koneita: ”Välillä eteen on tullut tietokoneella sävellettyjä
teoksia, joissa tempomerkinnät ovat epärealistisia.”
Komsi tekee mieluiten yhteistyötä sellaisen säveltäjän
kanssa, joka on avoin esittäjän ehdotuksille. Keskeistä on
luottamus: ”Säveltäjän on pystyttävä myös päästämään irti
teoksestaan. Tulkitsija tarvitsee vapautta, muuten hän voi
mennä kipsiin, eikä esitys toimi.”
Komsin tilaamat ja hänelle sävelletyt teokset jäävät
osaksi hänen ohjelmistoaan. Esimerkiksi Tapio Tuomelan
60-vuotiskonsertissa kuultiin uudelleen kolmikielinen
Friarjojk och scen, jonka Komsi kantaesitti Hetan Musiikkipäivillä 2017. Tuomelan kanssa Komsi on tehnyt yhteistyötä
vuosien ajan: ”Tapio säveltää laululle idiomaattisesti ja
ilmaisuvoimaisesti, ja tekstin käsittely on luontevaa.”
Työn alla on useita kantaesityksiä: ”Minulla on esimerkiksi vielä esittämättä muutamia upeita lauluja Heinz-Juhani Hofmannilta. Suunnittelen myös levyä, joka sisältäisi kaikki Heinz-Juhanin minulle kirjoittamat soolo- ja
duo-kappaleet.”
Tärkeintä Komsin mielestä uudessa musiikissa on se,
että säveltäjä on rehellinen näkemyksilleen ja tunteilleen.
”Tyylistä riippumatta hyvän taiteen tunnistaa. Se on rehellistä ja aitoa, ei keinotekoista.”
Nykyisessä aisti-informaation tulvassa Komsi arvostaa
ekonomista ja ekologista taidetta, jonka ydin on tunteessa ja kommunikaatiossa. ”Tarve saada yhä vahvempia
elämyksiä kasvaa, ja kohta ei mikään tunnu missään.
Mutta jos taide tungetaan täyteen tehosteita, valoja,
videota ja ääntä, sen ydin hukkuu. Se ei ole kestävää tässä
maailmantilanteessa.”

Kantaesittäjä

PIIA KOMSI,
SOPRAANO

VILLE-PAUL PAASIMAA

tahansa, ja mihin tahansa hahmoon tai
karakteriin
Joensuun kaupunginorkesterin
Muunnelmia-konsertissa keskityttiin
variaatioiden kiehtovaan maailmaan.
Heinisen Kuudetta sinfoniaa ei nyt
kuultu, sen sijaan soi vuonna 2008
valmistunut Un sourire dansé, jonka
alaotsikko Ceci n’est pas variation viittaa
tietenkin kuuluisaan maalaukseen Kuvien
petollisuus.” (Jyri Ojala, Karjalainen
28.9.2018.)

14.10.

JAN LEHTOLA

säveltäjä Paavo Heininen vuonna 2015
tehdessään Kuudetta sinfoniaansa.
Heininen jatkoi: Tein variaatioita, aluksi
90 sivua. Ja sitten toiset. Ja sitten, ja
sitten… Varioimalla pääsee kuinka kauas

 piiakomsi.com
H A AS TAT T E L U: H A N N A I S O L A M M I
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TAPIO LAPPALAINEN

Jubileum
Jokilaaksojen musiikkiopiston

Loukatut
Kevät kirkkahin
Saija Kivioja (sopraano),
Juhana Mattila (piano).
Laikun musiikkisali, Tampere.
PEPPE FORSBLOM

juhlaorkesteri.
Merkurius-sali, Oulainen.
Oulaisten musiikkiviikot.
10.11.
HARRI AHMAS

Insignis est figura
Lahden kamarikuoro,
joht. Hannu Marjamäki.
Felix Krohn -sali, Lahti.
10.11.
TUOMAS KETTUNEN

California Diaries
Clarinet4; Anni Tolvanen,
Anni Björk, Sirke Tynskä, Esko Lång.
Wanha Kutomo, Hämeenlinna.
10.11.
SAMPSA ERTAMO

Four Koans
Lumen Valo & Espoon Barokki
feat. Ilpo Laspas.
Vanha kirkko, Helsinki.
11.11.
MATTI HEININEN

A Healing Lantern
Ragna Schirmer (piano).
Domäne Marienburg, Hildesheim, Saksa.
11.11.
KAI NIEMINEN

Epitaphe a Milhaud
Maritta Heliö (cembalo).
Jyväskylä.
14.11.

18.11.

4.12.

8.12.

PEKKA JALKANEN

JOEL JÄRVENTAUSTA

KAI NIEMINEN

Rukous
Teksti: Jorma Etto.
Pekka Haahti (baritoni ja sello).
Tulindbergin sali, Oulu.

Piano Concerto – the sighing of the
winds is softer than ever
Laura Farré Rozada (piano), New

Barthlebooth

Perspectives Ensemble, joht. Timothy
Lines.
Royal College of Music, Lontoo, UK.

Discussions with Air
Tuomas Mali (piano).
Helsinki.

18.11.

16.11.
LAURI KILPIÖ

21.11.

Mustan veden yli
Libretto: Johanna Venho. Ohjaus
ja visualisointi: Raija Malka.
Tuuli Lindeberg (sopraano), Jussi
Lehtipuu (tenori), Emil Holmström
(piano), Mikko Raasakka (bassoklarinetti),
Markus Hohti (sello), Antti Ohenoja
(lyömäsoittimet), joht. Taavi Oramo.
Borgvikin nuorisoseurantalo, Siuntio.
Lux Musicae -festivaalin tilaus.

LEIF SEGERSTAM

”[- -] ibland är rytmen nästan pulsativ,
ibland vetter harmonierna nästan
mot jazz. Men grundtonen är stadigt
och omisskännligt modernistisk. Om
man ännu utvecklar resonemanget är
musiken hela tiden transparent, klar
och välklingande, tindrande och som
genomlyst av en klar tanke. Inte ens i
sina häftigaste stunder låter den risig,
täppt, snårig eller grå. Partituret ger
vid upprepade tillfällen instruktioner i
termer som magiskt, eldfängt, nervöst,
drömskt som känns rätt beskrivande.
Det passionerade och expressiva ligger
också nära till hands. Uttrycket är på det
stora hela beundransvärt välkoncipierat.”
(Wilhelm Kvist, hbl.fi 17.11.2018.)

Sinfonia nro 322 – Waiting for
pandalinos to emerge
Jyväskylä Sinfonia, joht. Leif Segerstam.
Jyväskylän teatteritalo.
24.11.
JOEL JÄRVENTAUSTA

Most quiet need
Philomel.
The Swiss Church, Lontoo, UK.
30.11.
MINNA LEINONEN

Kevätkesän avaruus
Teksti: Suvi Nuotio.
Katja Vepsäläinen (sopraano), Maria
Suokas (piano).
Raatihuone, Tampere.
30.11.
ULF LÅNGBACKA

Adventsfantasi
Florakören, Brahe Djäknar,
Akademiska orkestern.
Turun tuomiokirkko.

JOULUKUU

KIMMO HAKOLA

IKH RED op. 98
Vaasan kaupunginorkesteri ja Jyväskylä
Sinfonia, joht. Kansainvälisen Jorma
Panula -kapellimestarikilpailun
osallistujat.
Kaupungintalon juhlasali, Vaasa.
15.11.
ERKKI PALOLA

Rauhattoman Rukous
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4.12.
PAOLA LIVORSI

17.11.
MATTI MURTO

Polskafantasioita kahdelle harmonikalle
(uuden version kantaesitys 1980/2018)
Heidi Luosujärvi (harmonikka), Petteri
Warit (harmonikka).
Großer Saal, Leverkusen, Saksa.

OLLI KOSKELIN

Five Pieces for Piano,

ATSO ALMILA

[uusi teos]
Kuopion kaupunginorkesterin
vaskisoittajia.
Konserttisali, Kuopio.

In a cranny of life
Patrik Kleemola (kitara).
Conservatorio Ghedini, Cuneo, Italia.

12.12.
KIMMO HAKOLA

Sinfonia nro 1
Radion sinfoniaorkesteri,
joht. Hannu Lintu.
Musiikkitalo, Helsinki.
Ylen tilaus.

7.12.
RIIKKA TALVITIE

Jouluevankeliumi
Käsikirjoitus ja ohjaus: Teemu Mäki.
Hanna Ahti, Noora Dadu, Maija Karhunen,
Saara Kiiveri (laulu), Maija Mustonen,
Laura Rämä, Mirka Viitala (piano).
Kiasma, Helsinki.

(Warsaw Philharmonic Orchestra),
joht. Niklas Willén.
Varsova, Puola.

17.12.
SEPPO POHJOLA

19.1.
KALEVI AHO

Kirje tuolle puolen
Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri,
joht. Juha Kangas.
Kokkola.
Pehr Henrik Nordgrenin
75-vuotismuistokonsertti.
20.1.
JUKKA-PEKKA LEHTO

Recitative, Aria and Dance
Regionkorps Øst,
joht. Tanja Carita Ikonen.
Drammen, Norja.

Jousikvartetto nr 5
Kamus-kvartetti.
Espoon Kino Soi -festivaali.

JUHA MUSTONEN]

SANNA AHVENJÄRVI &

TEEMU MÄKI

10.11.

17.12.
ILARI KAILA

”Joululla on keskeinen asema
kulttuurissamme, yhtäältä rakkauden
juhlana ja toisaalta kulutuskulttuurin
sekä kulutushurman kliimaksina.
Koivuryhmän Jouluevankeliumi-teos
pyrkii päivittämään oratorioiden
perinnettä. Oratorio muistuttaa
oopperaa, mutta keskittyy uskonnollisiin
aiheisiin, eikä yleensä sisällä juurikaan
näyttämötoimintaa. Koivuryhmän
teoksessa näyttämötoimintaa on
runsaasti, mutta joulun merkitystä ja
sanomaa siinä mietitään ihan tosissaan
ja mahdollisimman monelta kannalta.
Esitys yhdistelee mm. J.S. Bachin
musiikkia nykymusiikkiin, nykyesitys- ja
kuvataiteeseen sekä tutkimukseen.
Ohjelmassa on puheteatteria, tanssia,
elävää musiikkia, dokumenttielokuvaa ja
joulupuuro. Teosta varten on haastateltu
muun muassa kahta poliitikkoa (Laura
Rissanen, Wille Rydman), yhtä teologia
(Kai Sadinmaa) ja yhtä politiikan tutkijaa
/ taloustieteilijää (Antti Ronkainen). He
ovat mukana videon välityksellä. Jeesus
ja Pukki ovat läsnä livenä, seitsemän
ihmisen kanssa.” (Esityksen esittely:
kiasma.fi.)

Jouhet
Aizuri Quartet.
Shapeshifter Lab, Brooklyn, NY, USA.
25.1.

TA M M I K U U
2019
11.1.
JUKKA TIENSUU

Pasuunakonsertto
Darren Acosta (pasuuna), Radion
sinfoniaorkesteri, joht. John Storgårds.
Musiikkitalo, Helsinki.
Ylen tilaus.
15.1.
JARKKO HARTIKAINEN

[uusi teos soololaululle]
Meeri Pulakka (sopraano).
Musiikkitalo, Camerata, Helsinki.
18.1.
KALEVI AHO

Kaksoiskonsertto kahdelle fagotille ja
orkesterille
Bram van Sambeek ja Leszek Wachnik
(fagotti), Orkiestra Filharmonii Narodowej

JAAKKO KUUSISTO

Jää
Libretto: Juhani Koivisto.
Ohjaus: Anna Kelo.
Perustuu Ulla-Lena Lundbergin
samannimiseen romaaniin.
Kansallisooppera, päänäyttämö, Helsinki.
”Jään musiikki noudattaa
oopperakirjallisuuden perinteitä
aarioineen, kuorokohtauksineen ja
välisoittoineen. Papista kertovassa
oopperassa kuullaan myös luonnollisesti
paljon virsiä. Kansallisoopperan kuoro
rooli on keskeinen. Tärkeitä ovat
myös orkesterisoinnit, sillä ’orkesterifriikiksi’ tunnustautuva Kuusisto nautti
erityisesti saadessaan säveltää suurelle
kokoonpanolle.
Jään voimakkaimmiksi kohtauksiksi
nousevat kuitenkin aariat.
Tarinan toinen päähenkilö, papinrouva
Mona laulaa lopussa aarian, johon
Kuusiston mukaan kiteytyy teoksen ydin.
’Mona on kireä ja aikaansaava persoona,
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joka pystyy osoittamaan rakkautensa
ja hellyytensä miehelleen vasta tämän
kuoltua. Kohtaus on kirjassakin niin
mieleenpainuva, että sävelsin sen heti
ensimmäiseksi. Tuli tunne, että tällaisen

4.2.

aarian jälkeen ei oopperassa voi tapahtua
enää mitään yhtä puhuttelevaa’, Kuusisto
kertoo.” (Tuike Lehto: Jaakko Kuusiston
haastattelu, oopperabaletti.fi.)

Temppeliaukion kirkko, Helsinki.
Musica nova Helsinki.

30.1.

[uusi teos]
Juhani Grönroos, Lauri Hyvärinen,
Jukka Kääriäinen ja Sigurður
Rögnvaldsson (sähkökitara).
G Livelab, Helsinki.
Musica nova Helsinki.

PAAVO KORPIJAAKKO

Siivet
Polyteknikkojen kuoro, Saksofonikvartetti
Aava, joht. Saara Aittakumpu.

6.2.
SAMI KLEMOLA

VELI-MATTI PUUMALA

[uusi teos]
Tristero Piano Trio (Eriikka Maalismaa,
Markus Hohti, Emil Holmström),
Hanna Pakkala, alttoviulu.
Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus.

7.2.
ANTTI AUVINEN

[uusi teos]
Tapiola Sinfonietta,
joht. Baldur Brönnimann.
Espoon kulttuurikeskus.
Musica nova Helsinki.

30.1.

tunkevat USA ja koko länsimainen
yhteiskuntamme ja sen moottori –
konsumerismi. Mikä Warholin aikana
oli räikeää fiktiota, on muuttunut
todellisuudeksemme.
FLASH FLASH on hurja sielunmessu,
jossa ovat läsnä – kuten Warholin
taiteessakin – tyyneys ja kiihkeys,
kirkkotaide ja pornografia, roska ja
jalokivi. Teos kuvaa aikamme ihmistä,
joka flirttailee tuhon ja kuoleman kanssa
ja joka alati halajaa suuria efektejä
ja helppoutta, tirkistelyä ja halpaa
melodraamaa, ostamista, myymistä ja
prameita kehyksiä: oopperan maailmaa
tai maailmaa oopperana.” (musicanova.fi,
22.11.2018.)
15.2.

ULF LÅNGBACKA

MATTI HEININEN

Klange
Erika Back (mezzosopraano),
Eviva Choir, joht. Hanna Kronqvist.
Helsinki.

[uusi teos sinfonietta-kokoonpanolle]
Ensemble für Neue Musik.
Richard Jakoby Saal, Hannover, Saksa.
15.2.

S.d. [tammikuu]

ARI ROMPPANEN

PAULIINA ISOMÄKI

Snowball Earth
Sakura
Eriko Takahashi (piano).
Alte Schmiede, Wien, Itävalta.

RongoRongo
Adirondack Wind Ensemble,
joht. Daniel Gordon.
Plattsburgh ja Lake Placid, NY, USA.

HELMIKUU
2.2.
MATTHEW WHITTALL

[uusi teos]
Crash Ensemble.
Musiikkitalo, Paavo, Helsinki.
Musica nova Helsinki.

9.2.
JUHANI NUORVALA

FLASH FLASH – Andy Warholin kaksi
kuolemaa
Libretto: Juha Siltanen.
Ohjaus: Erik Söderblom.
David Hackston (tenori), Sampo
Haapaniemi (basso), Varvara MerrasHäyrynen (mezzosopraano), Martti Anttila
(baritoni), Tuuli Lindeberg (sopraano), Ari
Kauppila (steppi), NYKY Ensemble, joht.
Nils Schweckendiek.
Musiikkitalo, Black Box, Helsinki.
Musica nova Helsinki.

3.2.
MINNA LEINONEN

Sirri
Mikko Perkola (viola da gamba),
Uusinta Ensemble.
Kaapelitehdas, Turbiinihalli.
Musica nova Helsinki.
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Kantaesittäjä

S

ellisti Markus Hohdille
nykymusiikin esittäminen on tärkein osa hänen
toimintaansa muusikkona.
Syitä on kaksi: ”Ensinnäkin
minusta on kiinnostavaa
ratsastaa aallon harjalla, olla
mukana siinä, missä tapahtuu kaikkein uusin.” Toinen syy liittyy sekä kehittymiseen
muusikkona että ilmaisun rajoihin: ”Pidän
siitä, kun ilmaisua ja soittoteknisiä asioita
viedään äärimmilleen. Musiikillinen ilmaisu
laajenee.”
Hohti kiinnostui uuden musiikin esittämisestä jo opiskeluaikana. Siihen verrattuna suomalaisen nykymusiikin kirjo on
laajentunut: ”Uusi musiikki on rentoutunut,
siihen on tullut enemmän huumoria ja erilaisia karaktereja. Ehkä siksi myös muusikoiden suhde uuden musiikin soittamiseen
on tullut mutkattomammaksi. Esteettisen
kirjon laajenemisen myötä on sävelletty
teoksia, joihin on helppo päästä käsiksi, ja
sitä kautta kynnys nykymusiikin soittamiseen madaltuu.”
Elektroakustinen musiikki kiinnostaa
Hohtia tällä hetkellä erityisesti, koska siinä
ilmaisukeinojen mahdollisuudet laajenevat

MARKUS HOHTI,
SELLO
jatkuvasti. Suomessa elektroakustiseen
musiikkiin erikoistuneen defunensemblen
toiminta on lisännyt ohjelmistoa. Suurimman osan Hohdin soittamista kantaesityksistä on tilannut joko defunensemble tai
jokin muu niistä monista uutta musiikkia
soittavista yhtyeistä, joissa Hohti on mukana. Seuraava kantaesitys on Sami Klemolan uusi teos Tristero Piano Triolle tammikuussa Kaustisen kamarimusiikkiviikolla.
Uusia sooloteoksia sellolle sävelletään
Hohdin mukaan yllättävän vähän, ja sitä
ilahduttavampaa onkin löytää uutta ohjelmistoa, etenkin sello–elektroniikka-teoksia.
Viimeisin löytö tuli vastaan uusimpaan
musiikkiin keskittyvässä Klang-konserttisarjassa. ”Sibelius-Akatemian sävellysopiskelijoilla on Klangissa syksyisin ja keväisin
oma Soikoon!-konsertti, jota ennen on
workshop soittajien kanssa. Sieltä löytyi
Mioko Yokoyaman loistava Circular Spell,
jota päätin esittää jatkossakin.”

Suosikkityyliä Hohdilla ei ole, sillä hyvää
ja kiinnostavaa voi tehdä monella tapaa.
Mieluiten hän soittaa sävellyksiä, joissa
ovat tasapainossa sekä ilmaisu ja soitettavuus että yllätys ja ennalta-arvattavuus.
”Joskus tulee eteen kappaleita, jotka ovat
soittoteknisesti kamalan vaikeita, mutta
niiden sanoma jää silti vaisuksi. Vaikeus
sinänsä on OK, mutta ilmaisussa pitäisi
saada sille tarpeeksi vastinetta.”
 markushohti.fi
H A AS TAT T E L U: H A N N A I S O L A M M I

MUKANA SEURAAVISSA
defunensemble
Uusinta Ensemble
Tristero Piano Trio (Emil Holmström,
Eriikka Maalismaa, Markus Hohti)
Ristiveto Festival
Klang-konserttisarja
Rödberg Trio (Joonas Ahonen,
Antti Tikkanen, Markus Hohti)

17.2.
EINOJUHANI RAUTAVAARA
– KALEVI AHO

Sérénade pour mon amour
Rautavaaran keskeneräiseksi jääneen
teoksen täydennys.
Hilary Hahn (viulu), Orchestre
Philharmonique de Radio France,
joht. Mikko Franck.
Maison de la Radio, Pariisi, Ranska.
21.2.

”Juhani Nuorvalan ooppera FLASH
FLASH on muotokuva yhdysvaltalaisesta
taiteilijasta Andy Warholista,
ihmisjoukkojen ympäröimästä
yksinäisestä miehestä. Warholin elämään
taidemaalarina, elokuvantekijänä,

JOEL JÄRVENTAUSTA

[uusi teos]
Orchestre national d’Île-de-France,
joht. Jean Deroyer.
Île de créations Composers’
Competition Final.
Centre des bords de Marne, Pariisi,
Ranska.

TUOMO EERIKÄINEN

SAMI KLEMOLA

[uusi teos]

mediapersoonana ja ajattelijana
kiteytyy paljon siitä kulttuurisesta ja
yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka
on läntisen kulttuuripiirimme tuorein
perintöosa. Tähän muotokuvaan
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3.4.

TUOMAS TURRIAGO

TUOMAS TURRIAGO

Somber

[uusi teos]
Pacho Flores (trumpetti), Tuomas
Turriago (piano).
Tampere-talo, pieni sali.

ILARI LAAKSO

Häivä
CECILIA DAMSTRÖM

VILLE RAASAKKA

Epitaph
Ville Hautakangas (piano).
Tampere-talo, pieni sali.

”Black cloud, under ground (2017–2018)
keskittyy kivihiilikaivosten ääniin tietyllä
alueella Pennsylvaniassa. Säveltäjänä
olen kiinnostunut materiaalien äänistä,
ja alueelle tyypillisen antrasiitti-kivihiilen
louhimisen ja polttamisen äänistä.
Kaivosyhtiöiden tuottaman materiaalin
lisäksi löysin valtavan määrän yksityisten
ihmisten tekemiä videokatkelmia
kaivoksista: Antrasiitin erottamisesta
kivimateriaalista, antrasiitin palamisesta,
vesipisaroiden kaiuista kaivoksessa,
soran äänistä kaivoksessa käveltäessä,
ja ihmisten puheen synnyttämistä
seisovista ääniaalloista tietyissä kohtaa
kaivoksia. Valittuani sopivat äänet ja
löydettyäni jokaisen äänen analyysille
sopivan mittakaavan, keskityin siihen,
mikä erityistä löytäisin jokaisesta
äänestä. Suodatin ja järjestelin äänien
rakenteita kunnes tunsin löytäneeni
jokaisen äänen täyden potentiaalin ja
identiteetin. Useat elementit vaativat
myös äänenkorkeuksien hiomista ja
kirkastamista jotta sävellyksellinen ja
äänellinen selkeys löytyi.” (Ville Raasakka
22.11.2018.)

9.3.
OLLI KORTEKANGAS

when not if
Teksti: Michael Baran.
Nicholas Söderlund (basso),
Hans-Otto Ehrström (piano).
Naantalin kirkko.
Naantalin musiikkijuhlien talvikonsertit.
15.3.
CECILIA DAMSTRÖM

Djurens planet
Libretto: Monica Vikström-Jokela.
Ohjaus: Martina Roos.
Elli Vallinoja / Katariina Heikkilä
(mezzosopraano), Hedvig Paulig / Saara
Kiiveri (sopraano), Tiitus Ylipää / Riku
Pelo (baritoni), Lapsikuoro: Åshöjdenin
musiikkiluokat vuosikurssi 3–6.
Kansallisooppera, Alminsali, Helsinki.
17.3.
JIMMY LÓPEZ

Dreamers
Ana María Martínez (sopraano),
Philharmonia Orchestra,
joht. Esa-Pekka Salonen.
Zellerbach Hall, Berkeley, California, USA.
24.3.
KARI TIKKA

Prima intenzione
Esa Ruuttunen (baritoni), jousiyhtye ja
kuoro, joht. Kari Tikka. Temppeliaukion
kirkko, Helsinki.
25.3.
JOEL JÄRVENTAUSTA

[uusi teos]
London Symphony Orchestra, joht.
François-Xavier Roth.
LSO Panufnik Scheme Workshop.
LSO St. Lukes, Lontoo, UK.
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4.4.

11.5.

KALEVI AHO

KALEVI AHO

Sinfonia nro. 17 – Sinfonisia freskoja
Sinfonia Lahti, joht. Dima Slobodeniouk.
Sibelius-talo, Lahti.

Kolmoiskonsertto viululle, sellolle,
pianolle ja kamariorkesterille
Storioni trio: Bart van de Roer (piano),

10.4.
SEBASTIAN FAGERLUND

Sellokonsertto
Nicolas Altstaedt (sello), Radion
sinfoniaorkesteri, joht. Hannu Lintu.
Musiikkitalo, Helsinki.
Ylen ja Hampurin radion
sinfoniaorkesterin tilaus.

Wouter Vossen (viulu), Marc Vossen
(sello), Antwerpen Symphony Orchestra,
joht. Martyn Brabbins.
Antwerpen, Belgia.
11.5.
CECILIA DAMSTRÖM

[uusi teos laulajalle ja pianolle]
Helsinki.

17.4.
JAIME BELMONTE

3.4.

[uusi teos]
Ensemble Recherche.
Musiikkitalo, Helsinki.

”Laulusarjani tekstiksi valitsemani kolme
tamperelaisen Sami Nygrénin (s. 1979)
runoa käsittelevät mm. yksinäisyyden,
kaipauksen ja itsetutkiskelun teemoja.
Runoilijan kielenkäyttö on hyvin rikasta ja
hän yhdistelee sanoja uusia merkityksiä
luovilla tavoilla, joskus muodostaen
uudissanoja. Olen sävellyksessäni
pyrkinyt ilmentämään näiden runojen
luomaa tunnemaisemaa, jossa tummien
sävyjen keskeltä näkyy valonpilkahduksia
ja huumoriakin.
Persoonallisille kielikuville olen pyrkinyt
löytämään musiikillisia vastineita, mikä
on ollut sävellyksellisesti kiehtovaa ja
olen hakenut vahvaa tunneilmaisua
tarkkaan rajatusta kolmeen nelisäveliseen
joukkoluokkaan perustuvasta
sävelmateriaalista. Laulusarjan tekstien
sävyjen ilmaisuun bassobaritonin ääniala
tummine alarekistereineen ja voimallisine
ylä-äänineen on mielestäni mitä
oivallisin.” (Timo Kittilä 20.11.2018.)

kansakunnan sivistystasosta. Tämän
lisäksi promootio on yksittäisten
projektien ja henkilökohtaisten
kontaktien lisäksi ainoita hetkiä
Suomessa, jolloin taiteilijat ja
tiedeyhteisö pääsevät näin isossa
mittakaavassa läheisesti kosketukseen
toistensa kanssa. Uskon tämän
olevan sekä yksilöiden elämän että
yhteiskunnan kannalta rikastuttava
ja avartava asia.” (Tiina Myllärinen
21.11.2018.)
S.d. [toukokuu]
PAULIINA ISOMÄKI

[uusi teos soolopianolle]
Amy Suzuki (piano). New York, NY, USA.

TIMO KITTILÄ

Kolme laulua
Teksti: Sami Nygrén.
Juha Uusitalo (bassobaritoni),
Riikka Viljakainen (piano).
Aleksanterin kirkko, Tampere.

perinnettä. Koen tällaisen perinteen
yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Se
kertoo säveltämisen ja säveltäjien sekä
koko elävän taiteen arvostuksesta
yhteiskunnassa ja samalla myös koko

MIKA KIRSI

7.3.

27.2.
Black cloud, under ground
Radion sinfoniaorkesteri,
joht. Hannu Lintu.
Musiikkitalo, Helsinki.
Ylen tilaus.

HUHTIKUU

MARGIT KITTILÄ

HUBER COAL BREAKER

MAALISKUU

21.4.
OUTI TARKIAINEN

Naarasäiti
Aarne Pelkonen (baritoni), Reijo Tunkkari
(viulu), Annica Brännkärr (viulu), Hanna
Pakkala (alttoviulu), Lauri Pulakka (sello),
Paavali Jumppanen (piano).
Enontekiön kirkko.
Hetan musiikkipäivät.

T O U KO K U U

KESÄKUU
24.5.
TIINA MYLLÄRINEN

6.6.

Promootiokantaatti
Meeri Pulakka (sopraano), Akateeminen
Laulu, Ylioppilaskunnan Soittajat,
joht. Tomas Djupsjöbacka.
Helsingin yliopiston juhlasali.
Helsingin yliopiston filosofisen
tiedekunnan promootio.

Konsertto klarinetille, viululle ja
orkesterille
Osmo Vänskä (klarinetti), Erin Keefe
(viulu), Sinfonia Lahti.
Naantalin kirkko, Naantalin musiikkijuhlat.

OLLI KORTEKANGAS

4.5.
JIMMY LÓPEZ

Aurora
Leticia Moreno (viulu), Houston
Symphony, joht. Andrés Orozco-Estrada.
Jones Hall, Houston, Texas, USA.
5.5.
JAIME BELMONTE,
ROLF GUSTAVSON & HEIDI HASSINEN

Avaruusseikkailubaletti
Balettikoulu Sinikello.
Oulun kaupunginteatteri.
10.5.
KALEVI AHO

Konsertto kitaralle ja kamariorkesterille
Ismo Eskelinen (kitara), Lapin
kamariorkesteri, joht. John Storgårds.
Korundi, Rovaniemi.

”Promootiokantaatin teksti on katkelma
August Ahlqvistin kymmenien sivujen
pituisesta promootiorunosta vuodelta
1869. Runo on tilattu Helsingin
yliopiston filosofisen tiedekunnan
promootioon tasan 150 vuotta sitten,
ja se on ensimmäinen suomenkielinen
promootioruno. Promootiokantaattiin
valitsemani runokatkelman kaunis
vanhahtavan rikas suomen kieli vie
tunteet promotoitavien onnen ja voiton
hetkestä tulevaisuuden unelmien kautta
myös elämän haavoittuvaisempiin ja
vaikeampiin aikoihin.
Olen Helsingin yliopiston
promootiokantaattien jatkumossa
ensimmäinen (!) naissäveltäjä, ja iloinen
voidessani jatkaa omalta osaltani
promootiokantaattien säveltämisen

S ÄV E L LY S KO N S E R T I T
19.9.2018
JUKKA TIENSUU

MUSIIKKITALO, CAMERATA,
HELSINKI.

16.10.2018
TAPIO TUOMELA

MUSIIKKITALO, CAMERATA,
HELSINKI.

24.10.2018
PARONI PAAKKUNAINEN
KULTTUURITALO GRAND,
PORVOO.

4.11.2018
JAAKKO MÄNTYJÄRVI

PYHÄN LAURIN KAPPELI, VANTAA.
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ALKUVUODEN 2019 TÄRKEITÄ
TAPAHTUMIA
1.–10.2.
MUSICA NOVA HELSINKI
Taiteellinen johtaja: André de Ridder
Pääjärjestäjät: Helsingin juhlaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Suomen
Kansallisooppera, Tapiola Sinfonietta, Yleisradio
 musicanova.fi

23.3.
SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N
VUOSIKOKOUS, HELSINKI
Päivämäärä varmistetaan sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivuilla
 composers.fi

3.–5.5.
SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N KEVÄTKOKOUS
JA SEMINAARI, TALLINNA
Järjestetään ISCM World Music Days -festivaalin yhteydessä
 composers.fi
 worldmusicdays2019.ee

Kompositio
1/2019
ilmestyy 14.6.

