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

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

11
Yhdenvertaisesti  

säveltäen 
-hanke tähtää 
monimuotoi-

sempaan 
säveltäjäkuvaan 

opetuksessa
”Kenties jotkut eivät koe, 

että säveltäminen nykyään 
opetetussa muodossa on 

heitä varten, eikä heillä 
kenties ole roolimalleja,  

joihin identifioitua.”

16
Klasari2080 – nykymusiikkia 

kaupunkilaishipstereille

”Halusin Radio Helsingille 
nimenomaan siksi, että 
se on populaarimusiikin 
kanava, mutta sen 
kuulijat suhtautuvat 
ennakkoluulottomasti 
musiikkiin. Ajattelin, että 
heitä voisi kiinnostaa 
nykyklassinen ja klassisen 
underground-puoli, 
mutta sitä ei päässyt 

kuuntelemaan 
heidän 

kanavaltaan.”

10
Tuttu kasvo uudessa tehtävässä

”Säveltäjän päätyö on säveltää, mutta mielestäni jokaisella 
on myös velvollisuus ymmärtää toimintaympäristön, siis 

musiikkiteollisuuden ja tulovirtojen kehitystä.” Esittelyssä 
Musiikkikustantajien uusi toiminnanjohtaja Jari Muikku.

23
Armas Järnefelt 

150 vuotta
Kuvitteellisia ja  

musiikillisia kohtaamisia 
säveltäjä-kapellimestarin 

kanssa, juhlavuoden 
tapahtumia ja tuoreen 

levyn arvio.

14
ISCM World New 

Music Days
Suomen Säveltäjät ry matkusti 

ISCM:n World New Music Days 
-festivaalille Tallinnaan. Olli 

Virtaperko ja Tapio Tuomela 
kirjoittavat näkemyksiään ja 
vaikutelmiaan festivaalista, 

yhteistyöstä, verkostoitumisesta 
sekä kielestä ja vallasta.

34
Kevään uudet levyt
Kotimaisten säveltäjien uusilla  
levyillä soivat muun muassa urut,  
tuuba ja vinkulelut.
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P
arikymmentä vuotta 
sitten eräs vanhempi 
hollantilainen säveltäjä 
valisti minua, arroganttia 
opiskelijanplanttua, että 
muiden valinnat eivät 

merkitse säveltäjälle mitään – jos elää 
norsunluutornissa, jossa on kitkattomat 
sosiaaliset ja yhteistyöverkostot sekä 
riittävästi lämpöä, ruokaa ja lapsille 
kenkiä. Perään voimakkaalla aksentilla: 
”Antiii, does anyone have it? I don’t 
think so!”

Säveltäjän menestyksen perusta on 
eittämättä säveltäjän omissa taiteel-
lisissa valinnoissa. Mutta vain harvoin 
säveltäjä esittää tai kustantaa teoksiaan, 
saati valitsee niitä ohjelmistoon tai 
rahoittaa ne. Säveltäjän työ on muiden 
tekemien valintojen armoilla. Säveltäjä 
voi kuitenkin vaikuttaa muiden valintoi-
hin – esimerkiksi verkostoitumalla.

Kun joku tekee valintoja, verkostoi-
tunut säveltäjä on yksi vaihtoehdoista. 
Vaihtoehdoksi tuleminen saattaa olla 
terveempi strateginen päämäärä kuin 
valituksi tuleminen, sillä muiden valin-
toja ei kannata analysoida liikaa: niihin 
vaikuttavat monet seikat, esimerkiksi 
makuasiat ja aiemmat valinnat. Sitä 
paitsi pohjimmiltaan verkostoitumisen 
motiivit löytyvät muualta. Säveltäjän 
yhteistyö verkostojen kanssa auttaa 
kirkastamaan omaa ilmaisua, tuottaa 
monipuolisesti tietoa, avaa uusia näkö-
kulmia työhön ja lisää työhyvinvointia. 
Verkostoitumisen kautta säveltäjällä 

itsellään on vaihtoehtoja mistä valita.
Suomen Säveltäjät ry:n keskeinen 

tehtävä on verkostoitua alan kansal-
listen ja kansainvälisten toimijoiden 
kanssa, olipa kyse sisarjärjestöistä tai 
edunvalvonnan kohteista. Yhtä kes-
keistä yhdistykselle on toimia jäsenten 
kollegiaalisena verkostona sekä tarjota 
kaikille jäsenille yhdenvertaisesti apua 
omien verkostojen rakentamiseen myös 
yhdistyksen ulkopuolella.

Henkilökohtaisessa kontaktissa 
syntyneet verkostot ovat käytännössä 
arvokkaimpia. Siksi esimerkiksi jäsen- 
kokoukset Tampere Biennalen tai Poh-
joismaisten musiikkipäivien yhteydessä 
tai hiljattaisen ISCM-festivaalimatkan 
tapaiset kokoontumiset ovat monel-
la tasolla hyödyllistä jäsenpalvelua. 
Yhdistys haluaa tarjota mahdolli-
suuksia myös henkilökohtaisempaan 
verkostoitumiseen. Eräs hyödylliseksi 
koettu tukimuoto on konserttilippujen 
ostaminen jäsenillemme. Rakennamme 
myös parhaillaan palvelua, jonka kautta 
jäsenistö voi hakea tukea matkakuluihin, 
sillä joidenkin nykyisten matkatukimuo-
tojen omarahoitusosuus ja kattavuus 
kaipaavat täydennystä.

S
amaan aikaan yhdistys tarkas-
telee kriittisesti lentomatkusta-
misen tarpeellisuutta, etsii eko-
logisempia matkustusmuotoja 

ja haluaa kompensoida lentopäästöjä. 
Etäosallistuminen neuvotteluihin tulee 
olemaan vaihtoehto. Puheenjohtajana 
haluan olla mukana löytämässä yhdis-
tykselle parhaiten sopivat keinot hillitä 
ilmastonmuutosta.

P
ohjimmiltaan jokaisen on 
rakennettava verkostonsa itse. 
Oleellista on se, onko aidosti 
kiinnostunut toisesta ihmi-

sestä ja hänen tekemisistään. Samoin 
yhdistykselle on tärkeää olla kiinnostu-
nut jäsenistöstään. Kaikki ehdotukset 
jäsenpalveluiden kehittämiseksi ovat 
tervetulleita.  

ANT TI AUVINEN

Suomen Säveltäjät ry:n hallituksen 
puheenjohtaja

JÄSENPALVELUNA VERKOSTO

Pääkirjoitus
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Suomen Säveltäjät 
ry:n vuosikokous 

23.3.2019
Suomen Säveltäjät ry:n vuosikokous pidet-
tiin 23.3.2019. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Matthew Whittall. Kokous päätti yk-
simielisesti valita edellisen kauden hallituk-
sen jatkoon, eli hallituksen kokoonpano on 
edelleen: puheenjohtajana Antti Auvinen, 
varapuheenjohtajana Olli Virtaperko ja 
jäseninä Markku Klami, Veli Kujala, Minna 
Leinonen, Paola Livorsi ja Niilo Tarnanen.

Kokous päätti myös vuoden 2019 
jäsenmaksusta: Jäsenmaksu on 1 % kunkin 
jäsenen Teoston kotimaisesta yleisestä 
tilityksestä, kuitenkin vähintään 65 € ja 
enintään 200 €. Vähimmäismaksuun tuli 
näin ollen viiden euron korotus.

Composers.fi
Yhdistyksen verkkosivuja ajan-
mukaistetaan kesän 2019 aikana. 
Sivuston parempaan toimivuuteen 
tähtäävä uudistus tuo mukanaan 
myös visuaalisia muutoksia, mutta 
nykyiset asiasisällöt säilyvät pää-
osin entisellään. Uudistuksen tekee 
yhdistyksen graafista suunnittelua 
jo joidenkin vuosien ajan hoitanut 
graafikko Antti Kangassalo.

Yhdistys on linjannut 
toimintaansa

Yhdistyksemme on laatinut kaksi uutta 
toimintaansa linjaavaa suunnitelmaa. 
Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja mo-
nimuotoisuutta toteuttava suunnitel-
ma tähtää avoimeen, kannustavaan ja 
säveltäjän työtä tukevaan toimintaan. 
Viestintäsuunnitelman avulla yhdistys 
tähtää muun muassa avoimeen ja tasa-
puoliseen tiedottamiseen. Molemmat 
suunnitelmat on julkaistu yhdistyksen 
verkkosivuilla.

S äveltämisen alkuopetukseen eri-
koistuneilla opus1.fi-verkkosivuilla 
on hiljattain julkaistu 25 uutta tehtä-

vää ja muuta aineistoa sävellyspedagogii-
kan alalta, muun muassa improvisaatioon 
johdatteleva uusi Sävellyspolku. Tehtävistä 
suurimman osan on laatinut Esa Ylivaara, 
joka opettaa pianonsoittoa, sävellystä ja 
improvisointia musiikkiopisto Avoniassa.

Sivustolla on julkaistu myös Markku 
Klamin kirjoittama artikkeli säveltäjäksi 
kasvamisesta ja sävellysopetuksesta. 
Lisäksi Opus 1 -sivulle on päivitetty tietoa 
uusimmista sävellyspedagogiikkaan liitty-
vistä hankkeista.

Opus 1 – uutta 
aineistoa julkaistu
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Palkintoja ja  
kilpailuvoittoja

S ebastian Fagerlund fick 
Svenska kulturfondens 
Stora kulturpriset på 

30 000 euro. Fagerlund är en av 
våra främsta tonsättare och hans 
produktion omfattar allt från ope-
ra och orkesterverk till kammar-
musik och instrumentala soloverk. 
Hans kompositioner har framförts 
på olika håll i världen, bland annat 
av Singapores symfoniorkes-
ter, BBC:s symfoniorkester och 
holländska radions filharmoniska 
orkester. Med Radions Symfoni-
orkester i Helsingfors har Fager-
lund ett nära samarbete och de 
har spelat in flera skivor med hans 

S ebastian Hillin sä-
vellys Snap Music on 
saanut vuoden 2019 

Teosto-palkinnon. Palkinto- 
summa on 20 000 euroa. Näin 
tuomaristo perustelee Hillin 
teoksen valintaa:

”Ammattitaitoinen ja vahva 
sävellys on dramaturgisesti 
elävä ja voimallisuudessaan 
raju. Paikoitellen jopa hip- 
hopia ja free jazzia lähentele-
vä teos leikittelee humoris-
tisesti kliseillä ja kääntää ne 
voitokseen. Jokainen nuotti 
on perusteltu.”

T omi Räisänen 
voitti ONMC:n 
sävellyskilpailun. 

Brittiläinen uuden musii-
kin yhtye The Olyver New 
Music Collective (ONMC) 
järjesti sävellyskilpailun, jo-
hon saapui yli 150 ehdokasta 
eri puolilta maailmaa. Yhtye 
on valinnut voittajaksi Tomi 
Räisäsen teoksen Diabo-
lic Dilalogue klarinetille ja 
sellolle.

Yhtye esitti teoksen tou-
kokuun 24. päivän konsertis-
saan Ison-Britannian ensiesi-
tyksenä. Konsertissa kuultiin 
myös muun muassa Kaija 
Saariahon, Steve Reichin ja 
J. S. Bachin musiikkia.

J oel Järventausta on voit-
tanut orkesteriteoksellaan 
Ripped Tapestry Île de 

Créations -sävellyskilpailun Rans-
kassa. Sävellys kuultiin kilpailun 
finaalissa 21.2.2019 Pariisin Centre 
des bords des Marnessa. Or-
chestre National d’Île-de-France 
esitti teoksen kapellimestarinaan 
Jean Deroyer. Finaaliin oli valittu 
yhteensä 3 teosta. Voittajateos 
esitetään muun muassa Pariisin 
Philharmoniessa ja Orchestre 
National d’Île-de-Francen kier-

orkestermusik.
Samtidigt som Fager-

lund är aktiv på olika 
håll i världen, 
ligger också 
det lokala 
hans hjärta 
nära. Han 
var med om 
att grunda 
kammar-
musikfesti-
valen RUSK i 
Jakobstad och är 
en av de konstnärli-
ga ledarna för festivalen. 
(kulturfonden.fi.)
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Teosto-palkinto jaettiin 
tällä kertaa kahdelle kokonai-
suudelle. Hillin lisäksi palkin-
non saivat Stina Koistisen 
ja Nicolas ’Leissi’ Rehnin 
sävellykset, sanoitukset ja 
sovitukset levyllä Love.

Seitsemän palkintoeh-
dokkaan joukossa oli myös 
säveltäjä Alex Freemanin 
kuoroteos Under the Arching 
Heavens: A Requiem Aleksis 
Kiven, Viljo Kajavan, Edith 
Södergranin, Siegfried  
Sassoonin ja Walt  
Whitmanin teksteihin.

tueella.  Ranskan radio lähettää 
teoksen ohjelmistossaan.

Ripped Tapestry on saanut 
rahapalkinnot Ranskan radiolta 
ja Musique Nouvelle en Liberté 
-yhdistykseltä. Teoksen  
kustantaa Editions Durand-
Salabert-Eschig / UMPC.

Joel Järventaustalta on myös 
tilattu Panufnik-sävellysohjelman 
puitteissa orkesteriteos The 
London Symphony Orchestralle. 
Teos kantaesitetään vuonna  
2021 Lontoon Barbicanissa.
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Pertti Jalava ja Tomi Räisä-
nen on valitty Uuno Klami 
-kilpailun finalisteiksi. IV 

kansainvälisen Uuno Klami -sä-
vellyskilpailun 5 finalistiteosta on 
valittu. Suomesta loppusuoralla 
kilpailevat Jalavan alttoviulukon-
sertto ja Räisäsen marimbakon-
sertto Portal. Suosituslistalla ovat 
Fridrich Brukin sinfonia nro 22 ja 
Maija Hynnisen oboekonsertto 
Incandescence.

O uti Tarkiaisen Soai 
Vácciiga Buohtalaga 
(He kävelivät rinnan) 

sopraanolle tai mezzosop-
raanolle ja viululle sekä Ville 
Raasakan orkesteriteos Black 
cloud, under ground valittiin 
suositeltujen teosten joukkoon 
kansainvälisessä radioyhtiöiden 
säveltäjärostrumissa touko-
kuussa 2019. Säveltäjärostrumin 
katselmuksessa päätetään 
vuosittain kaksi valittua teosta 
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aksikymmentä vuotta 
sitten opiskelin Turussa 
musiikkitiedettä, paitsi 
että se oli muuttunut 

musiikin naistutkimukseksi ja femi-
nistiseksi musiikintutkimukseksi. 
Joitakin harmitti, minua ei, etenkään 
jälkikäteen. Toimittajalle on ollut 
hyödyksi, että feministinen tutkimus 
opetti näkemään piilossa vaikutta-
via valtarakenteita yhteiskunnassa 
ja etenkin kielessä, teksteissä ja 
puhunnoissa.

Yhdenvertaisesti säveltäen 
-hanke (s. 11) lämmitti sydäntä. Mutta 
sydäntä kylmäsi, että fokus on sama 
kuin silloin kauan sitten. Pitää tutkia 
yhdenvertaisuuteen vaikuttavat 
rakenteet ennen kuin niille voi tehdä 
mitään, ja pitää löytää enemmän 
esikuvia naisille. 

PS. Nykymusiikin piirroskuvittaja ei 
tällä kertaa ole Rajamaa tai Lyytikäi-
nen. Rohkea avaus!

KARE ESKOLA

Kirjoittaja on Kompositio-lehden 
vastaava toimittaja ja freelancer- 
musiikkitoimittaja, joka työskente-
lee pääasiassa Yleisradiossa.
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J uhani Vesikkalan sä-
vellys Chosen families 
(2019) on valittu yhdeksi 

neljästä voittajateoksesta 
Discovering Young Composers 
of Europe -hankkeessa (DYCE). 
Teokset valittiin Euroopan 
laajuisella yleisöäänestyksel-
lä. Palkintoon kuuluu uuden 
kamarimusiikkiteoksen tilaus 
sekä tilatun teoksen kantaesitys 
ja tallenne vuonna 2020. 

sekä lista suositeltuja teoksia. 
Valinnat tehdään tallenteiden 
perusteella. Vuoden 2019 valitut 
teokset ovat slovenialaisen 
Petra Strahovnikin Prana sin-
foniaorkesterille (yleinen 
sarja) ja latvialaisen Jan-Jēkabs 
Jančevskisin When kuorolle 
ja sellolle (alle 30-vuotiaiden 
sarja). Suositeltujen sävellysten 
listalle valittiin viidestäkymme-
nestä katselmukseen lähetetys-
tä sävellyksestä 12.
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1.	  Muutos ei vaadi  
toimenpiteitä.

2.	  Mitään ei tarvitse  
hallinnoida itse ellei halua.

3.	  Itsehallinnointiin ottaminen ja sen 
peruminen yksilöidyissä käyttötilan-
teissa tehdään ilmoituksella Teostoon 
kuukautta ennen esitystä tai käyttöä.

4.	  Itsehallinnointi on mahdollista vain 
teoksen kaikkien oikeudenhaltijoiden 
suostumuksella.

5.	  Itsehallinnointi kannattanee taloudel-
lisesti vain, kun säveltäjä teoksineen 
on paremmassa neuvotteluasemassa 
kuin Teosto sopimuksineen.

6.	  Teosto seuraa muutoksen vaikutuk-
sia – aletaanko säveltäjiä esimerkiksi 
av-tuotannoissa painostaa epäedul-
liseen itsehallinnointiin ja oikeuksien 
buy out -myyntiin.

Asiantuntijana Teoston asiakkuusjohtaja 
Jani Jalonen.

TEOSTON		
ASIAKASSOPIMUS	

MUUTTUI!

6	VINKKIÄ

T
eosto on viilannut asiakasso-
pimustaan astetta joustavam-
paan suuntaan. Uusi sopimus 
astui voimaan automaattisesti 

18.3. Säveltäjän kannalta huomionarvoisia 
uudistuksia on kaksi. Oikeudenomistajien 
yhteisellä päätöksellä on nyt mahdollis-
ta irrottaa yksittäinen tai useampi teos 
kokonaan Teoston hallinnoinnista niin 
sanottuun itsehallinnointiin. Esitys-, tallen-
nus- ja synkronointioikeudet luovutetaan 
kerralla. Samoin oikeudenomistajat voivat 
nyt yhdessä myöntää luvan teoksen käyt-
töön yksittäisissä käyttötilanteissa, joita 
ovat esimerkiksi konsertti ja AV-tuotanto, 
mutta eivät esimerkiksi tietty radiokanava 
tai striimauspalvelu. Yksittäiseen käyttö-
tilanteeseen voi luovuttaa oikeusluokkia 
myös yksittäin.

Nimityksiä

Pohjoismaiset 
musiikkipäivät  
2019 Bodø
Pohjoismaisilla musiikkipäivillä ensi 
marraskuussa esitetään seuraavat 
suomalaisteokset: 
Kimmo Hakola: Jousikvartetto n:o 4
Olli Kortekangas: The Return
Minna Leinonen: Hush
Kaija Saariaho: Quatre Instants
Lisäksi ohjelmassa on Riikka Siiralan  
ja Antti Larmolan lapsiperheille  
suunnattu esitys BabySauna.

Säveltäjä Olli Virtaperko ja kansanedus-
taja Saara-Sofia Sirén on nimetty Teos-
ton Vuoden 2018 kulttuurikummipariksi. 
Virtaperko ja Sirén saivat tunnustuksen 
monipuolisesta työstään kulttuurikum-
mihankkeen parissa. Olli Virtaperko on 
toiminut Teoston kulttuurikummina 
vuodesta 2011.

Väitöstilaisuus 
Väinö Raition 
orkesteriteoksista
Komposition toimitussihteeri Hanna 
Isolammi väittelee aiheenaan ”Väinö  
Raition orkesteriteosten modernismi  
ja sen vastaanotto 1920-luvun Helsingissä”. 
Väitöstilaisuus on 17.6. klo 12 Helsingin 
yliopiston Metsätalon salissa 2.   
Tervetuloa kuuntelemaan!

Pasimusic-
festivaali lopettaa 
Säveltäjä Pasi Lyytikäisen luotsaama 
Pasimusic-festivaali lopettaa toimin-
tansa. ”Viisi festivaalia vuosina 2014–
2018 sisälsivät yhteensä 42 konserttia. 
Musiikkia kuultiin 85 säveltäjältä ja 
edustettuna oli viisi eri vuosisataa. 
Teoksista 26 oli maailmankantaesi-
tyksiä ja 36 konserteista oli yleisölle 
maksuttomia. Festivaalilla oli 3 
mestarikurssia ja 4 muuta tapahtu-
maa”, Lyytikäinen summaa festivaalin 
vaikuttavat saavutukset.

15.7.  Timo Alakotila 60 v
16.8.  Jarmo Sermilä 80 v 
22.9.  Tuomas Kantelinen 50 v
25.10.  Markku Nikula 60 v
27.10.  Petri Judin 50 v

Finlands svenska  
författareförening 100 v
Kymi Sinfonietta 20 v

ONNITTELEMME!

Kimmo 
Kuitunen eroaa 
yhdistyksestä
Suomen Säveltäjät ry:n hallitus on 
myöntänyt Kimmo Kuituselle eron 
yhdistyksen jäsenyydestä. Kuitunen 
haki eroa itse.
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KKOM
POS
TI

Musiikin aika,  
Viitasaaren kesäakatemia ry 3 000 € 
Jousikvartetto
Säveltäjä: Minna Leinonen 

Myllyniemi, Veera 3 000 € 
Muistiainen – Teos klarinettikvartetille
Säveltäjä: Aki Yli-Salomäki

Nevankallio, Marja 3 000 € 
Sooloteos kolmelle kanteleelle
Säveltäjä: Tiina Myllärinen

Saksofonikvartetti Aava 5 000 € 
Teos solistiselle saksofonikvartetille  
ja puhallinorkesterille
Säveltäjä: Veli Kujala

Suomen Työväen  
Musiikkiliitto STM ry 2 500 € 
Sävellys kuorolle ja/tai puhallinorkesterille 
Suomen Työväen Musiikkiliiton  
100-vuotisjuhlaan 
Säveltäjä: Antti Nissilä

Tampere Biennale  4 000 € 
Septetto huilulle, klarinetille,  
käyrätorvelle, viululle, alttoviululle,  
sellolle ja kontrabassolle
Säveltäjä: Pasi Lyytikäinen
  
Trio Catch 3 000 € 
New work for clarinet, cello, piano and 
electronics
Säveltäjä: Tomi Räisänen

Tutkimusyhdistys Suoni ry 3 000 € 
Dialoginen teos jousikvartetille  
ja multimedialle
Säveltäjät: Riikka Talvitie ja  
Lauri Supponen

Valkeajoki, Janne 2 000 € 
Teos harmonikalle ja viululle
Säveltäjä: Mioko Yokoyama

van Gemert, Rody 1 860 € 
Teos cembalolle,  
konserttikanteleelle ja kitaralle
Säveltäjä: Olli Virtaperko

Madetoja-
säätiön 

avustukset 
sävellystilauksiin

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

Vuoden 2019 avustukset jaettiin 
säätiön hallituksen kokouksessa 
12.3.2019. Jaettu kokonaissumma 
oli 55 360 euroa.

Artsoppa ry 5 000 €
Tosikoille ja veitikoille: Kansanra-
dio-ooppera nukeille ja laulajille
Säveltäjä: Seppo Pohjola

Caravan Production VZW 5 000 € 
A piece for 2 voices a cappella and  
electronics, set to texts by George Perec
Säveltäjä: Maija Hynninen 

defunensemble 4 000 € 
Teos huilulle, klarinetille, harpulle,  
pianolle, sellolle ja elektroniikalle
Säveltäjä: Adam Vilagi

Holmström, Emil 4 000 € 
Hammond-konsertto
Säveltäjä: Sami Klemola

Kleemola, Patrik 3 000 € 
Sonaatti kitaralle
Säveltäjä: Mikko Heiniö

Korsholman Musiikkijuhlat ry  
– Musikfestspelen Korsholm rf 4 000 € 
Duo viululle ja harpulle sekä  
uusi jousiorkesterisovitus  
kamariteoksesta ZENG
Säveltäjä: Lotta Wennäkoski  

S uomen Säveltäjät ry:n 
kevätkokouksessa 3.5.2019 
sääntömääräisenä asiana oli 
Madetoja-säätiön hallituk-

sen valinta. Säätiön puheenjohta-
jana on sen perustamisesta lähtien 
toiminut Gustav Djupsjöbacka, 
joka on luotsannut säätiötä ansiok-
kaasti. Siirryttyään kustannusyhtiö 
Fennica Gehrmanin puheenjoh-
tajaksi hän kuitenkin katsoi ole-
van aika jättää Madetoja-säätiön 
puheenjohtajuus. Madetoja-säätiö ja 
Suomen Säveltäjät ry ovat kiitollisia 
Djupsjöbackalle kaikista näistä vuo-
sista ja toivottavat hänelle menestys-
tä uudessa tehtävässä.

Madetoja-säätiön uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin yksimie-
lisesti Lotta Wennäkoski, joka 
on jo toiminut muutamia vuosia 
säätiön hallituksen jäsenenä. Hän 
on ensimmäinen naispuolinen 
puheenjohtaja säveltäjäyhdistyksen 
lähipiiriin kuuluvissa yhteisöissä. 
Uutena jäsenenä hallitukseen valit-
tiin pianotaiteilija Jouko Laivuori 
ja varajäseneksi huilutaiteilija Sami 
Junnonen. Hallituksessa jatkavat sä-
veltäjät Tapio Nevanlinna ja Hannu 
Pohjannoro sekä Suomen Säveltäjät 
ry:n edustajana Minna Leinonen. 
Säätiön säännöt edellyttävät, että 
ainakin yhden hallituksen jäsenen 
tulee edustaa esittävää säveltaidetta.

LOTTA WENNÄKOSKI  
MADETOJA-SÄÄTIÖN UUDEKSI 

PUHEENJOHTAJAKSI

15.7.  Timo Alakotila 60 v
16.8.  Jarmo Sermilä 80 v 
22.9.  Tuomas Kantelinen 50 v
25.10.  Markku Nikula 60 v
27.10.  Petri Judin 50 v

Finlands svenska  
författareförening 100 v
Kymi Sinfonietta 20 v
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S
uomen Musiikkikustantajat 
ry:n kahden hengen toimisto 
sijaitsee Suomen Säveltäjien 
toimiston naapurissa Kampin 
Huipun kuudennessa 

kerroksessa. Musiikkikustannusalan 
etujärjestön toiminnanjohtajana 
1.5.2019 aloittaneella Jari Muikulla on 
pitkä ja perusteellinen kokemus alalta: 
hän on työskennellyt muun muassa 
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuk-
sessa ja Teostossa, väitellyt tohtoriksi 
Helsingin yliopistossa musiikkitieteestä 
ja opiskellut kitaran- ja kontrabasson 
soittoa Joensuun konservatoriossa. 
Eläkkeelle jääneen Pekka Sipilän 
seuraajaksi Muikku siirtyi Digital Media 
Finland Oy:stä, jossa hän toimi konsult-
tina ja toimitusjohtajana. 

Suomen Musiikkikustantajat ry:n 
tehtävä on edistää musiikkikustanta-
misen edellytyksiä sekä parantaa ja 
selkeyttää alan toimintaympäristöä ja 
-tapoja. Jäsenyhtiöitä kattojärjestöllä 
on nelisenkymmentä, yhden henkilön 
yrityksistä suuriin ylikansallisiin firmoi-
hin, ja ne edustavat kaikkia musiikin 
genrejä. Jäsenistön heterogeenisuudesta 
huolimatta yritykset kohtaavat saman-
laisia kustantamiseen liittyviä haasteita, 
joista Muikun mukaan keskeisimpiä 
ovat digitalisaatio ja siitä seuraava toi-
mintaympäristön muutos. 

Mielenkiintoisia muutoslinjoja  
Muikku nostaa esiin kaksi. 

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

Klassisen ja nykymusiikin kustantajien 
perustehtävässä, nuottien kustantami-
sessa, erilaisia digialustoja kehitellään 
paljon, mutta kuuntelemiseen verrattu-
na kehitys on hidasta. ”Soivan musii-
kin suoratoisto- ja latauspalvelut ovat 
taidemusiikin tulonmuodostuksessa 
vähemmän tärkeitä populaarimusiikkiin 
verrattuna, mutta esimerkiksi tekijän- 
oikeuslainsäädännön muutosten käy-
tännön toteutus vaikuttaa kaikkiin yhtä 

lailla”, Muikku avaa koko musiikkialan 
muutostrendejä. 

Positiivista muutospainetta on 
Muikun mukaan nähtävissä suora- 
toistopalveluidenkin suhteen: 
”Striimauspalveluiden ongelma on 
pitkään ollut se, että niiden tilitysmal-
leissa pitkäkestoisia teoksia on kohdeltu 
samalla tavalla kuin lyhytkestoisia. 
Esimerkiksi Yhdysvaltojen viimeai-
kaisissa tekijänoikeuslain muutoksissa 
on otettu teoksen kesto huomioon, ja 
suoratoistopalveluiden pitää huomioida 
se tekijänoikeuskorvauksissa”. Muikun 
mukaan tällainen kehitys on väistä-
mätön myös muualla. Kuntoon olisi 
syytä hoitaa myös striimauspalveluissa 
näkyvät esittäjätiedot ja metadata: 
”Ilman toimivaa laadukkaan metadatan 
järjestelmää monia muitakaan uudis-
tuksia ei voi toteuttaa”.

Taidemusiikin tulonmuodostuksen 
kannalta tärkein osa-alue on edelleen 
teosten esittäminen konserteissa, ja 
tähän nuottikustantajat panostavat. 
”Nuottikustantajan tehtävä lähtee 
teoksesta, sen saatavuudesta ja käytön 
edistämisestä, mutta nykyään kustan-
tajat yhä enemmän edistävät säveltäjän 
uraa kokonaisvaltaisesti hänen brändin-
sä kautta. Henkilöä voi olla helpompi 
markkinoida kuin yksittäisiä teoksia”, 
Muikku toteaa.

O TA S E LVÄ Ä JA Y M M Ä R R Ä 

Muikulla on tärkeä neuvo suomalaisille 
musiikin tekijöille genrestä riippumat-
ta: ”Säveltäjän päätyö on säveltää, mutta 
mielestäni jokaisella on myös velvol-
lisuus ymmärtää toimintaympäristön, 
siis musiikkiteollisuuden ja tulovirtojen 
kehitystä. Tämä on keskeistä oman 
elannon kannalta: kun säveltäjä on 
kartalla, hänen on helpompi keskustella 
kustantajien, levy-yhtiöiden, konsertti- 
agentuurien ynnä muiden yhteistyö- 
kumppaneiden kanssa taloudellisista-
kin seikoista. Tällaisiin asioihin pe-
rehtyminen ei ole luontevaa kaikille, 
mutta kuuluu mielestäni säveltäjän 
ammattitaitoon.”

HANNA ISOLAMMI

Jari Muikulla on vahva 
taidemusiikkitausta ja pitkä 
työkokemus musiikkialalta. 
Kymmenen vuoden 
konsulttiuran jälkeen hän 
on palannut musiikkialalle, 
Suomen Musiikkikustantajat 
ry:n toiminnanjohtajaksi. 
Muikku toivoisi 
suomalaisten säveltäjien ja 
musiikintekijöiden ottavan 
selvää myös heitä koskevien 
musiikkibisnesten toiminnasta.

Ensimmäinen on lainsäädännön kehi-
tys, josta ajankohtaisimpana hän mai-
nitsee uuden tekijänoikeusdirektiivin. 
Toinen hänen kiinnostuksella seuraa-
mansa kehityslinja liittyy tekijän- 
oikeuksista saataviin tuloihin käytän-
nössä: ”On mielenkiintoista seurata, 
miten eri oikeudenomistajaryhmien 
tulovirrat kehittyvät, minkälaisia 
bisnesmalleja on käytössä markkinoilla 
ja miten kestäviä bisnesmallit ovat eri 
osapuolien kannalta”, hän sanoo.

Tuttu kasvo 
uusissa 

tehtävissä
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Pari vuotta sitten Minna Leinonen lähetti Suomen Säveltäjien tasa-arvotyöryhmän 
lähipiirille sähköpostin, jossa muotoiltiin ongelma: Musiikkiopistotasolla on paljon 
säveltäviä tyttöjä, mutta ennen sävellyksen ammattiopintoja tytöt katoavat. Mikä 

siihen vaikuttaa, ja miten diversiteettiä voisi lisätä? Sähköpostista sai alkunsa 
Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke, joka apurahoituksen ja yhteistyökuvioiden 

järjestyttyä käynnistyi huhtikuussa tuutorointi- ja sävellyskurssilla. Tavoitteena ei 
ole vain tukea kahdeksaa nuorta henkilöä vaan myös tutkia sävellysopetuksen 
sukupuolittuneisuutta ja sitä kautta edistää alan muutakin yhdenvertaisuutta.

H anke pureutuu yhdenver-
taisuuteen 15–20-vuo-
tiaiden kautta hyvästä 
syystä, sanoo työryhmän 
jäsen, musiikkikasva-

tuksen professori Heidi Partti: ”Oivallus 
taiteesta ammattina syntyy tutkitusti tuossa 
iässä, samoin käsitykset ammattien suku-
puolijaosta. Säveltämisessä poikkeuksellista 
on kuitenkin tyttöjen aiempi aktiivisuus 
ja myöhempi katoaminen, eikä sitä ole 
tutkittu.”

Musiikkikasvatuksen alalla on tutkittu 
soitinvalintojen ja esiintymisidentiteetin 
sukupuolittuneisuutta, ja Music Finlandin 
hiljattainen selvitys antoi taustatietoa 
Suomen musiikkialan sukupuolijakaumas-
ta. Mutta mistä lähteä liikkeelle, kun pitäisi 
selittää tyttöjen ja muunsukupuolisten 
katoaminen sävellysopinnoista?

”Taustatiedon puutteesta”, sanoo työ-
ryhmän jäsen, säveltäjä ja tutkija Riikka 
Talvitie. ”Sävellyspedagogiikkaa ei oi-
keastaan ole kuvailtu saati tutkittu, joten 
sen mahdolliseen sukupuolittuneisuuteen 
ei pääse käsiksi, eikä sitä voi hahmottaa 
nykyteorioilla.”

Heidi Partin mukaan opistotason 
opetussuunnitelmissa kaikille opetetaan 
säveltämistä, muttei mainita miten ja 
miksi. Kun ei ole kriittistä tutkimusta tai 
tietoisuutta, maaperä on otollinen perin-
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Tavoitteena parempi  
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Älä oleta. Luultavasti et näe koko potentiaalia.  
Voit kysyä.

YHDENVERTAISESTI	SÄVELTÄEN	-HANKE
Osa Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus Center for Educational Research and Academic Development in the Arts CERADA:ssa 

tehtävää tutkimusta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat ArtsEqual-hanke, Suomen Säveltäjät ry, Music Finland, Taideyliopiston Sibelius-
Akatemian Sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmä ja Yhdenvertainen musiikkiala -hanke.

*Auktorisoidut vinkit Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen jälkeen.

Suhtaudu ihmisenä, älä 
opetuksen kohteena. Kysy 

oppilaalta joka tunnin aluksi 
mitä kuuluu, jotta voit lähestyä 

oppimistilannetta kokonais-
valtaisemmin, myös hänen 

näkökulmastaan.

Artikuloi arvot. Kerro mitä haluat taiteen 
ja opetuksen edistävän ja miksi, ja kysy 

samaa toiselta.

Jatkuva, kriittinen itsereflektio. 
Ole tietoinen omaan puheeseen 

ja toimintaan piiloutuvista arvoista 
ja oman etuoikeutetun tai syrjityn 

asemasi vaikutuksesta. Feministisen 
pedagogiikan tai diskurssianalyysin 

opiskelu voi auttaa, samoin avoin 
asenne.

Ole luomassa mekanismeja yhdenver-
taisuuteen. Vertaisarviointi, työryhmät, 

pääsykokeet, rahanjako - kaikki voidaan 
tehdä toisin ja paremmin.

2.

4.

5.

3.

1.

VIISI	ALUSTAVAA*	VINKKIÄ	SÄVELLYSKASVATTAJALLE	YHDENVERTAISUUTEEN
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teisten toimintamallien säilymiselle 
ja sitä kautta eriarvoisuutta luoville ja 
ylläpitäville käytännöille, kun sisällöt 
eivät pysy muuttuvien arvojen peräs-
sä. Siksi hanke pyrkii selvittämään 
nykyisen sävellyspedagogiikan suh-
detta tyttöjen ja muunsukupuolisten 
säveltäjäidentiteettiin:

”Kenties tytöt eivät koe, että sävel-
täminen nykyään opetetussa muodossa 
on heitä varten, eikä heillä kenties ole 
roolimalleja, joihin identifioitua”, arve-
lee Partti.

E T N O G R A F I A A  
K U R S S I L A I S I L L A

Että voisi tutkia, pitää olla aineisto. 
Sen muodostaa kahdeksan 16–19-vuo-
tiasta kurssilaista, jotka kokoontuivat 
ensimmäistä kertaa Kallio-Kuninkalassa 
12.4., ja jatkoivat sitten viikonloppua 
yhdessä nuorisokoulutuksen sävellys-
kurssin kanssa. Hankkeessa ryhmää 
tuetaan ja opetetaan, mutta kauppaan 
kuuluu, että heitä myös havainnoidaan 
ja haastatellaan.

”Kai tämä jotain etnografista tutki-
musta on, mutta tutkijana olen jännän 
äärellä”, Partti kuvailee. ”Selvitämme 
ryhmäläisten tavoitteita, kokemuksia 
ja asenteita, siis sävellykseen liittyvän 
identiteetin muodostumista, mutta en 
todellakaan tiedä mitä esiin nousee, 
toivottavasti jotain sävellysopetuksen 
sukupuolittuneisuudesta.”

Tutkimuksen tuloksena pitäisi 
syntyä kirja ja artikkeleita, mutta Partti 
ei lupaa suoria toimenpidesuosituksia 
siitä, miten sävellyspedagogiikkaa pitäi-
si muuttaa:

”Musiikkikasvatuksen tutkijana 
lähden siitä, että musiikkikasvattajat 
ja sävellyksen opettajat ovat ammat-
titaitoisia ja tekevät parhaansa, eikä 
tehtäväni ole mennä luokkahuoneisiin 
kertomaan, miten heidän pitäisi tehdä 
työnsä. Yhdenvertaisuuden suhteen 
tutkimus voi kuitenkin tehdä näky-
väksi tiedostamattomia ongelmakoh-
tia ja uusia kehitysmahdollisuuksia, 
joita ammattilaiset eivät arkityössä 
tulisi ajatelleeksi. Mutta tutkitaan nyt 
ensin!”

Riikka Talvitien mukaan ensitapaa-
misen opetus oli ryhmäpainotteista 
mutta muuten perinteistä. Esimerkiksi 
Tapio Tuomela kertoi orkestraatiosta, 
Lauri Kilpiö tonaalisuudesta ja Talvitie 
itse piti vaihtoehtoisen musiikinhistori-
an luennon. Jotain oli silti ilmassa:

”Me, jotka olimme mukana sävel-
lyksen opettajina lähes väistämättä 
tarkkailimme omaa toimintaamme ja 
antamiamme esimerkkejä ja tehtäviä 
yhdenvertaisuuden kannalta.”

Heidi Partti kertoo vaikuttuneensa 
kurssilla jo visuaalisesta diversiteetistä, 
siitä ketä luokassa oli: ”Identifikaation 
kohteita oli kerrankin tarjolla, samoin 
vertaisryhmää!” Nais- ja muunsuku-
puolisia säveltäjiä ja 
säveltäjien vaihtele-
via ammattipolkuja 
nostettiin kurssilla 
tietoisesti esiin, ja niin 
tehdään hankkeen 
piirissä vastakin.

”Säveltämisestä 
puhuttaessa henkilö-
keskeisyyttä joskus 
kritisoidaan, mutta 
antaahan se tarttuma-
pintaa”, sanoo Partti.

Kurssi jatkuu vuo-
den ja huipentuu sävel-
lyskonserttiin keväällä 
2020. Riikka Talvitie ei 
lupaa, että ohjaukses-
sa syntyvät kahdeksan sävellystä vielä 
paaluttaisivat yhdenvertaisemman tai 
monipuolisemman säveltäjäidentiteetin 
osaksi Suomen musiikkielämää.

”Kurssilaiset lähtivät tekemään 
musiikkia vahvasti perinteen kautta, 
mutta ehkä ryhmäytyminen laittaa asiat 
vähitellen rullaamaan johonkin uuteen 
sävellyssuuntaan, josta en tiedä mitään.”

K ÄY T T ÖVO I M A N A M YÖ S 
I D E A L I S M I

Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke on 
omalla tavallaan poliittinen tai yhteis-
kunnallinen. Suomen Säveltäjät ry:n 
miesvaltaisuus on kenties pieni ongel-
ma, mutta yhdenvertaisuuden puute on 
suuri ongelma.

”Ammatillisesta segregaatiosta on 
haittaa sekä yksilölle että yhteiskunnal-
le”, perustelee Heidi Partti. ”Yksilön 
kannalta se heikentää valinnanvapaut-
ta, yhteiskunnan kannalta se haaskaa 
resursseja, ja lisäksi se luo kasvualustan 
eriarvoistumiselle, joka on jo moraali-
nen ongelma.”

”Jos hyväksytään että vain jotkut 
saavat äänensä kuuluviin, yhdenvertai-
suuden puute ei ole ongelma”, sanoo 
Talvitie. “Mutta jos halutaan kuunnella 
monenlaista musiikkia…”

Musiikkikasvattajana Partti intoutuu 
korostamaan, että musiikkikasvatus 
ei ole pelkkää sisältöjen opettamista, 
vaan kasvamista ja kasvattamista kohti 

parempaa maailmaa. 
”Siinä paremmassa 
maailmassa kaikkien 
sukupuolten välinen 
tasa-arvo on vain 
yksi tekijä, mutta sen 
tutkimisella voi tuoda 
esiin asioita, jotka 
estävät muutakin 
yhdenvertaisuutta.”

Myös Riikka 
Talvitie kertoo, 
että tietty idealismi 
antaa hänelle energi-
aa Yhdenvertaisesti 
säveltäen -hankkeen 
edistämiseen. ”En ole 
tyytyväinen siihen 

toimenkuvaan, mikä säveltäjälle on 
ollut tarjolla: teos tilataan, sävelletään 
ja yritetään esittää juuri niin kuin pitää, 
tavoitteena kanonisoitu kuoleman-
jälkeinen elämä,” Talvitie kärjistää, ja 
lisää, että moinen koneisto on syntynyt 
harvojen ehdoilla. 

Nuoret toimivat hänen mukaansa jo 
nyt toisin: ”He tekevät musiikkia tässä 
ja nyt, omana itsenään, ilman perin-
teistä jalustalle kohoamista, ja kes-
kiöön nousevat muut kysymykset kuin 
kuolemanjälkeinen maine tai virheetön 
esitys. Olen alkanut miettiä, voiko 
johtua tasa-arvokysymysten muutok-
sesta yleisemmin yhteiskunnassa, että 
se vanha säveltäjärooli ei istu nuorten 
naisten lisäksi muillekaan.”
KARE ESKOLA

”NUORET TEKEVÄT 
MUSIIKKIA TÄSSÄ 

JA NYT, OMANA 
ITSENÄÄN, ILMAN 

PERINTEISTÄ 
JALUSTALLE 

KOHOAMISTA, 
JA KESKIÖÖN 

NOUSEVAT MUUT 
KYSYMYKSET KUIN 

KUOLEMANJÄLKEINEN 
MAINE TAI VIRHEETÖN 

ESITYS.”
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O
len toiminut Suomen ISCM-edustajana vuodesta 2011. 
Tuona aikana järjestö on laajentunut voimakkaasti 
Kaukoidän ja Tyynenmeren alueelle, ja merkittävin yk-
sittäinen kehityskulku on ollut Kiinan esiinmarssi. Viime 
vuonna ISCM järjestettiin ensimmäistä kertaa Kiinassa, 

ja jo vuonna 2021 tapahtuma järjestetään siellä toistamiseen. Jo yli joka 
kymmenes ISCM:n täysivaltainen jäsen on kiinalainen. Käytännön 
vaikuttamisessa Kiina ja Kaukoitä eivät kuitenkaan ole saaneet painoar-
voaan vastaavaa asemaa. Syyt ovat kielellisiä ja kulttuurisia.

ISCM:n viralliset kielet ovat saksa, englanti ja ranska. Järjestö on 
kuitenkin käytännössä täysin englanninkielinen ja englannin puhujien 
edustaman kulttuurin dominoima. On huvittavaa huomata, kuinka 
kourallinen järjestön ytimeen porautuneita arvoliberaaleja anglosakseja 
kantaa ISCM:n yleiskokouksissa aivan erityistä huolta länsimaisten, 

edistyksellisten tasa-arvopyrkimysten 
toteutumisesta, mutta unohtaa epä-
tasa-arvon muodoista merkittävim-
män – oman kielellisen ja kulttuurisen 
dominanssinsa, joka ISCM:ssä muuttuu 
vaikutusvallaksi.

Kielen ja vallan liitto ei ole yllätys. 
Vaikuttaminen on kommunikaation 
vakuuttavuutta, ja englanninkielisen 
kommunikaatiopotentiaali englan-
niksi on 100 %. Muunkieliset jäävät 
sönköttäviksi kuriositeeteiksi, vaikka 
he äidinkielellään olisivat vakuuttavia 
substanssiosaajia, retorikkoja ja persoo-
nallisuuksia. Kun kokouksia ei simul-
taanitulkata, pääsevät yhteisistä asioista 
päättämään vaikuttavimmat englannin-
puhujat. ISCM:n hallituksesta puolet on 
natiivi-englanninkielisiä.

Tulkkaus vaatisi rahaa, ja sen puut-
tuminen heijastaa ISCM:n suurinta 
ongelmaa: se on rutiköyhä. Siinä missä 

vaikka ECSAa (European Composer & Songwriter Alliance) rahoittaa 
EU:n Creative Europe -ohjelma, maailmanlaajuista nykymusiikkiseuraa 
ei rahoita kukaan ulkopuolinen. ISCM sinnittelee mitättömien jäsen-
maksujensa varassa vuosibudjetilla, joka on alle kymmenys Suomen 
Säveltäjien budjetista. Pyöritä siinä sitten maailmanlaajuista nykymu-
siikkiyhteisöä! ISCM:n tärkein ja ainoa vuotuinen toiminta, yleisko-
kouksien yhteyteen sijoitettava nykymusiikkifestivaali World (New) 
Music Days (WNMD) toteutuukin täysin järjestävän sektion rahoituk-
sen varassa. Järjestäjä puolestaan taloudellisista syistä yleensä kytky-
kauppaa ISCM-haun kautta valitut teokset osaksi valmista festivaalia, 
sellaista kuin Estonian Music Days tai Beijing Modern Music Festival. 
Siksi WNMD:n profiili jää usein hahmottomaksi.

ISCM-festivaalin järjestäminen on kallista. Järjestäjän vastuut ovat 
mittavat, ja vaikka kepissä löytyy, porkkana jää spekulatiiviseksi. Mikä 
voima saa yksittäisen jäsensektion sitoutumaan satojen tuhansien eu-

ISCM (INTERNATIONAL SOCIETY 
FOR CONTEMPORARY MUSIC) 

ON NYKYMUSIIKIN VASTINE 
YK:LLE. JÄRJESTÖN VUOTUINEN 

YLEISKOKOUS JA FESTIVAALI 
ESITTELEVÄT MAAILMAN 

NYKYMUSIIKKIKUULUMISET, 
MINKÄ OHESSA JÄSENMAAT 

PÄÄSEVÄT TODISTAMAAN 
MAAILMANLAAJUISEN 
JÄRJESTÖTOIMINNAN 
MEKANISMEJA, JOISSA 

ENGLANNIN KIELI JYLLÄÄ JA 
ANGLOAMERIKKALAISET  

ARVOT DOMINOIVAT.

ISCM TÄNÄÄN 
– KIELESTÄ, 
VALLASTA JA 

RAHASTA
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taas muut ihmetellä, kuinka suorassa 
rivimme pysyvät. Paluumatkalla muutama 
harvemmin näihin rientoihin osallistuva yh-
distyksen jäsen kertoi saaneensa päivitystä 
siitä, ”missä muualla mennään”, jaksamista 
ja lisämotivaatiota omaan työhön.

Taas tuli todistetuksi, että yhdistyksen 
tarjoamalla konserttituella on sekä amma- 
tillinen että yhteisöllinen tilaus. Se on har-
vinaislaatuinen jäsenetu – käyttäkää sitä, 
veljet ja sisaret!

TAPIO TUOMELA

Kirjoittaja on Suomen Säveltäjät ry:n enti-
nen puheenjohtaja.

K okous- ja festivaalimatka Tallinnaan 
ISCM-festivaalille oli yhdistykseltä 
loistava idea. Kiitos siitä hallituksel-

le ja kiitos sen toteutuksesta toimistolle!
Yhdistys on aiemminkin vieraillut etelä-

naapurissa, mutta tällä kertaa musiikillinen 
anti oli ISCM:n ansiosta omaa luokkansa. 
Esitykset olivat mainioita, vaikka teosten 
taso vaihteli, kuten ISCM:ssä aina. Joka 
tapauksessa festivaali oli jälleen mahtava 
showcase järjestäjälle. Viron kuoroelämän 
taso jaksaa hämmästyttää: hienolla äänen- 
muodostuksella puhtaasti laulettuja esi-
tyksiä kuunnellessa tuli varmasti monelle 
kollegalle mieleen, että sekä taktisesti että 

taiteellisesti olisi ollut viisasta lähettää 
festivaalijurylle kuorokappale individual 
entrynä.

Keskustellessani ISCM:n pääsihteeri  
Olga Smetanovan kanssa hän esitti ajatuk-
sen, voisiko ISCM seuraavan kerran vierailla 
näillä leveysasteilla Pohjoismaisten musiik-
kipäivien osana tai jatkeena. Kiinnostava ja 
synerginen ajatus!

Yhdistyksen matkasatsaus oli merkit-
tävä sekä taloudellisesti että periaatteelli-
sesti. Pääsylippuja ostamalla pienensimme 
järjestäjien taloudellista riskiä, mutta se oli 
myös investointi omaan yhteishenkeen. 
Seuraavassa Teoston äänestyksessä saavat 

rojen satsaukseen? Taustalla on usein ainutkertainen mah-
dollisuus. Euroopassa moni festivaali on järjestetty Euroopan 
kulttuuripääkaupungeissa ja Viron tämänvuotinen festivaali 
kytkettiin maan satavuotisjuhliin. Kiinan festivaalien taus-
talla puolestaan on poliittisesti motivoitu pyrkimys maan 
vaikutusvallan kasvattamiseen tieteen, taiteen ja kulttuurin 
verkostoissa.

Silti yksi pohjimmaisista ISCM:n järjestämisen motii-
veista on uskoakseni inhimillinen halu näyttäytyä edukseen 
pienessä yhteisössä, jossa henkilösuhteet ovat tärkeitä ja 
vaihtuvuus vähäistä. Kun oma kauteni Suomen sektion pre-
sidenttinä päättyy vuoden lopussa, kohtaa seuraajani Niilo 
Tarnanen pitkälti samat ISCM-perheen ydinhenkilöt kuin 
minä yhdeksän vuotta sitten ja Tapio Tuomela ennen minua. 
ISCM:n edustuksellinen rotaatio on monen maan kohdalla 
ollut häpeällisen hidas, mutta samalla vaikuttanut siihen, että 
festivaaleja on ylipäänsä saatu järjestetyksi. Juuri nyt talou-
dellisten vastuunkantajien löytäminen on kiusallisen ajan-
kohtainen ongelma ISCM:ssä. Yhdistys juhlii 100-vuotiasta 

Suomen Säveltäjät ry:n jäseniä Toompeanmäellä.  
Kuvassa vasemmalta Max Savikangas, Antti Auvinen, Tapio Tuomela, Jukka Ruohomäki ja Sampo Haapamäki.

taivaltaan kolmen vuoden kuluttua, mutta missä ja kenen 
rahoilla – sitä ei tätä kirjoitettaessa tiedetä.

Vaikka ISCM on pennitön, sisäänpäinlämpiävä ja hi-
taasti muuttuva järjestö, on se parasta mitä nykymusiikki-
maailmalla on kansainväliselle musiikkiyhteisölle tarjota. 
WNMD-festivaalit saattavat olla sekavia, mutta yhtä kaikki 
ne kokoavat vuosittain paikalle puolen sataa säveltäjää 
ja toisen mokoman portinvartijoita sekä järjestäjämaan 
nykymusiikkiyhteisön. Suoratoistopalveluiden bittivirta ja 
sosiaalinen media eivät voi korvata konserttikokemusta, läs-
näoloa sekä hetkessä tapahtuvaa kommunikaatiota, vuoro-
vaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Näiden komponenttien varaan 
rakentuvat ISCM:n kaltaiset maailmanlaajuiset yhteisöt, ja 
sellaisenaan niiden olemassaololle on tilausta niin nyt kuin 
tulevaisuudessa.

OLLI VIRTAPERKO

Kirjoittaja on säveltäjä ja Suomen Säveltäjät ry:n pitkäaikainen 
edustaja ISCM:ssä.

ISCM	KANNATTI	–	ETENKIN	YHTEISÖLLISESTI
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Maaliskuusta toukokuuhun radiossa soinut erikoisohjelma 
Klasari2080 toi uuden taidemusiikin osaksi kaupunkilaishipsterien 
ja Radio Helsingin viikkorytmiä kymmenen ohjelman ajan. 
Musiikintutkija Anne Teikarin luotsaamana kokeiltiin, voisivatko 
klassisen musiikin herättämät mielikuvat elitismistä, neromyyteistä 
ja nykymusiikin vaikeudesta murtua tai ainakin hapertua. Suomen 
Säveltäjät ry mahdollisti ohjelman antamalla rahallista tukea.

PITÄÄKÖ SEN OLLA NIIN 
VAIKEAA?
ANNE	TEIKARI	VEI	NYKYMUSIIKKIA	
POP-KANAVALLE

P
II

R
R

O
S

: J
U

K
K

A
 S

IN
D

A

VA
LO

K
U

VA
: M

IT
R

O
 H

Ä
R

KÖ
N

EN

16  •  KOMPOSITIO 1/2019



V
uosi sitten helmikuussa Anne Teikari 
sai idean. Radio Helsingissä pitäisi soida 
klassinen musiikki, etenkin sellainen, 
joka on tehty tänä päivänä. Hän lähetti 
ideansa radiokanavalle, ja vähän yli 
vuosi sen jälkeen hän istui studiossa 
Pienellä Roobertinkadulla ja puhui 
ensimmäistä kertaa elämässään suorassa 
lähetyksessä. 

”Tässä ohjelmassa en soita musiik-
kia sen perusteella, että teidän pitäisi 
tietää, tai säveltäjiä, joita yleisesti pitäisi 
tietää, koska en oikein tiedä mitä teidän 
kannattaa tietää. Mutta toivon, että 
pidätte korvia avoimina uusille äänelli-
sille elämyksille”, kuului hänen ensim-
mäinen spiikkinsä. Sen jälkeen Radio 
Helsingissä soi Magnus Lindbergin toi-
nen sellokonsertto varovaisestikin arvi-
oiden tuhansille uusille korvapareille.

” K U U N N E L K A A K U I N K A  
S I I S T E JÄ B I I S E JÄ!”

Viidennessä jaksossa Teikari oli jo hy-
pännyt syvään päähän.

”Tänään on aiheena elektroakustiik-
ka, josta minä, Anne Teikari, en tiedä 
yhtään mitään. Mutta täällä on pai-
kalla ihminen, joka tietää siitä erittäin 
paljon”, hän aloitti ja johdatti kuulijat 
tutkimusmatkalle, jonka oppaana hän 
oli yhtä ulkona kartalta kuin oletetusti 
suurin osa kuulijoista. Kun ohjelman 
vieras, säveltäjä Petri Kuljuntausta 
vastaili Teikarin kysymyksiin, hänen 
äänestään paistoi aito kiinnostus ja 
avoin tietämättömyys, mitä toimittajilta 
kuullaan harvoin. Tunnetta ja fiilistelyä 
oli enemmän, ammattislangia vähem-
män. Tämä oli tietoinen valinta, Teikari 
sanoo.

”Musiikki voi olla vaikeaa, mutta ei 
sitä tarvitse sillä vaikeudella kuorruttaa. 
Siitä voi puhua samalla kielellä kuin 
rokista ja popista, ja soittaa kuten mitä 
tahansa musiikkia. Pitääkö sen nyt olla 
niin vaikeaa?”

Ohjelman nimi viittaa Sannin neljän 
vuoden takaiseen hittiin 2080-luvulla.

”Se on rytmikäs nimi. Minulla oli 
ajatuksena se, että soitetaan korkein-
taan viime vuosikymmeninä sävellettyä 
musiikkia, ja että suunta on eteenpäin. 
Mitä klassinen musiikkikulttuuri on nyt 
ja tulevaisuudessa”, Teikari sanoo. 

Jokaisen jakson aihe hyväksytettiin 
Suomen Säveltäjillä, mutta muuten 
Teikarilla oli vapaat kädet. Suomalaisen 

-yhdistyksen hallituksessa – mutta ny-
kymusiikin piireissä hän ei ole koskaan 
kokenut olevansa. Hän kokee sielunsa 
pikemminkin ”punkrokkariksi ja pop-
pariksi” ja tyypilliseksi Radio Helsingin 
kuuntelijaksi.

”Halusin Radio Helsingille nimen-
omaan siksi, että se on populaarimusii-
kin kanava, mutta sen kuulijat suhtau-
tuvat ennakkoluulottomasti musiikkiin. 
Ajattelin, että heitä voisi kiinnostaa 
nykyklassinen ja klassisen under-
ground-puoli, mutta sitä ei päässyt 
kuuntelemaan heidän kanavaltaan.”

Nykymusiikki tunnetusti aiheuttaa 
päänvaivaa radiokanaville ja konsert-
tien järjestäjille. Jos sitä on liikaa, suuri 
yleisö jättää liput ostamatta tai vaihtaa 
kanavaa, mutta soittamattakaan ei voi 
olla, koska konservatiivin maine pinttyy 
herkästi. Orkesterit tasapainoilevat 
soittamalla uutta musiikkia siedätyshoi-
doksi kelpaavan annoksen, jolla myös 
nykymusiikin kuluttajat pidetään tyyty-
väisinä. Radio hoitaa ongelman nyky-
musiikille pyhitetyillä ohjelmapaikoilla.

Vaikka Klasari2080-ohjelmaa pystyi 
kuuntelemaan suorana lähetyksenä 
radiosta, Teikari huomioi alusta saakka 
nykyisen tavan kuunnella ohjelmia jälki-
käteen netistä. Koska sellaisia ohjelmia 
asetutaan varta vasten kuuntelemaan, 
kanavaa ei vähällä vaihdeta.

”Ajattelen, että kappale saa olla vaik-
ka kaksikymmentä minuuttia suhinaa, 
jos se perustelee itsensä minulle. Olen 
saanut positiivista palautetta, että olen 
valinnut hyviä biisejä. Ne ovat voineet 
avata uusia ulottuvuuksia ihmisten 
kuvitelmiin klassisesta. Mitään kulttuu-
ripoliittista agendaa minulla ei ole, vaan 
ihan vilpitöntä innostusta, että ’kuun-
nelkaa kuinka siistejä biisejä!’”, Teikari 
sanoo. ”Teen ohjelmaa lähtökohtaisesti 
musadiggarina, kuten kuka tahansa dj.”

musiikin lisäksi hän pyrki soittamaan 
miesten ja naisten säveltämää musiik-
kia tasavertaisesti, ja myös muualta 
Suomeen muuttaneiden musiikkia.

”Ne ovat omia arvojani, mutta mene-
vät yhteen Radio Helsingin ja Suomen 
Säveltäjien arvojen kanssa.”

Vaikka Teikari ei ollut aiemmin 
tehnyt radiotoimittajan töitä, musiikin 
ammattilainen hän on.  Hän opiskeli et-
nomusikologiaa, valmistui Tampereen 
yliopistosta maisteriksi vuonna 2016 
ja on sen jälkeen keskittynyt tutkijana 
musiikkikulttuuriin, musiikin sosiolo-
gisiin näkökulmiin ja musiikin saavutet-
tavuuteen. Helsingin yliopistossa hän 
sai säveltämisen yksityistunteja Harri 
Vuorelta ja uuden musiikin historian ja 
analyysin opetusta Harri Suilamolta. 
Hän säveltää ja istuu myös Korvat Auki 

”AJATTELIN, 
ETTÄ HEITÄ VOISI 

KIINNOSTAA 
NYKYKLASSINEN 

JA KLASSISEN 
UNDERGROUND-

PUOLI, MUTTA 
SITÄ EI PÄÄSSYT 
KUUNTELEMAAN 

HEIDÄN 
KANAVALTAAN.”
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S
uomen ylivoimaisesti merkittävin 
klassista musiikkia soittava radioka-
nava on Yle Radio 1. Silti koko yön ja 
joka yö soiva Yöklassinen sekä par-
haaseen kuunteluaikaan lähetettävät 
Faunin iltapäivä ja Klassista kahteen 

keskittyvät easy listening -genreen, ja nyky-
musiikin ystävää muistetaan vain tiistai-iltaisin 
lähetettävällä Ajassa soi -ohjelmalla. Kesäkuukau-
sina samalla ohjelmapaikalla lähetetään Aikamme 
suomalaista musiikkia. Nykymusiikin erikoisohjel-
man piilottaminen iltaan on kuitenkin perusteltua 
eikä kerro koko kuvaa genren tilanteesta.

”Päiväajan ohjelmat sopivat hyvin taustamusii-
kiksi työpaikoille”, Ajassa soi -ohjelman toimittaja 
Ainomaija Pennanen sanoo. ”Iltaisin on paremmin 
aikaa keskittyä. Ja nykymusiikkikonsertteja emme 
hautaa puoleen yöhön. Ne ovat tärkeä osa meidän 
musiikkikenttäämme”, Pennanen tähdentää.

Yksistään RSO kantaesittää tällä kaudella neljä 
suomalaista tilausteosta, minkä lisäksi Yle radioi 
Helsingin kaupunginorkesterin, Sinfonia Lahden 
ja esimerkiksi Helsingin kamarikuoron konsertte-
ja, joiden valinnassa usein painottuu nykymusiik-
ki. Vain uudelle musiikille pyhitettyjä konsertteja 
on kuultu Musica nova Helsingin taltioinneissa ja 
kansainvälisen säveltäjärostrumin lähetyksissä.

Konserttilähetykset ovatkin nykymusiikissa 
Ylen ykköstuote ja ne vetävät myös kuulijoita 
paremmin kuin erikoisohjelmat. Kun RSO:n kon-
sertin uusinta lähetetään tiistaisin, sitä kuuntelee 
keskimäärin 42 000 korvaparia, joista 26 000 siir-
tyy heti perään lähetettävän nykymusiikkiohjel-
man pariin. Vaikka moisiin lukuihin päästääkseen 
saa Musiikkitalon täyttää parikymmentä kertaa, 
on nykymusiikin suosio radiossa silti vähäistä. Esi-
merkiksi Faunin iltapäivä ja Klassista kahteen hou-
kuttelevat radion ääreen parhaimmillaan 80 000 

kuuntelijaa, kevyen musiikin ohjelma 
Muistojen bulevardi yli 150 000. Pen-
nanen ei näe Ajassa soin maltillisissa 
kuulijaluvuissa kuitenkaan aihetta 
huoleen.

”Riittävän hyvin on mennyt, 
koska kanava antaa ohjelmal-

le lähetystilaa”, Pennanen 
sanoo.
JAANI LÄNSIÖ

TÄ H TÄ I M E S SÄ M A A L I TAU L U N 
U L KO K E H ÄT

Radio Helsingin tuottaja Emil Johansson 
uskoo, että uuden taidemusiikin tarjoilemisessa 
sekä toimittajien että vieraiden persoonallisuus 
ja omakohtaisuus nousee todella tärkeäksi. 
Nykymusiikin popularisoimista toisinaan yhä 
haittaavaa luennointityyliä sekä kompleksisuu-
den korostamista pitää välttää.

”Haluamme madaltaa kynnystä ja näyttää, 
että elitistiset mielikuvat eivät pidä paikkaansa”, 
Johansson linjaa. ”Mutta Annelle on sanottu, 
että hän voi vapaasti tuoda persoonaansa esille. 
Ei tarvitse esittää Radio Helsingin toimittajaa, 
vaan saa olla oman alansa asiantuntija.”

Radio Helsinki toimii suurelta osin mainos-
tuloilla ja on sikäli riippuvainen kuulijoidensa 
uskollisuudesta, mutta Muusikkojen liiton 
alaisuuteen syksyllä 2016 siirryttyään kanava on 
pyrkinyt miellyttämisen sijasta yllättämiseen. 
Muusikkojen liiton huhtikuussa ilmestyneessä 
haastattelussa kanavan musiikkipäällikkö Henri 
Pulkkinen uskoi Radio Helsingin olevan muut-
tuvan musiikkikulttuurin eturintamaa. 

”On tutkittu, että radion kuuntelijat halua-
vat kuulla uutta musiikkia”, Pulkkinen sanoo. 
Hän uskoo, että hitaammin avautuva musiikki 
voi myös kestää aikaa paljon paremmin kuin 
sellainen, jonka idea tulee selväksi kymmenessä 
sekunnissa. ”Tässä Radio Helsingillä on tärkeä 
rooli. Toivon, että voimme vaikuttaa siihen, 
ettei nyt haastavaksi väitettyä musiikkia enää tu-
levaisuudessa koetakaan haastavana”, Pulkkinen 
toteaa.

Radio Helsinki toimii kuin muutkin kaupalli-
set radiot, eli kanavaa tehdään tarkalle kohde-
ryhmälle, joka Radio Helsingin tapauksessa on 
24–50-vuotias kaupunkilainen. Johansson ker-
too, että erikoisohjelmien tekijät on kuitenkin 
vapautettu kohderyhmäajattelusta. Hän onkin 
vakuuttunut nykyklassista soittavan ohjelman 
hyödyttävän kaikkia osapuolia. Tarkkoja tilasto-
ja ei vielä ole, mutta ohjelman suoraa lähetystä 
ja nettiin kuukauden ajaksi jääviä tallenteita 
on klikkailtu sivulta auki siinä missä muitakin 
ohjelmia.

”Ne ihmiset, jotka eivät muuten kuunte-
le Radio Helsinkiä, ovat löytäneet kanavan 
Klasari2080-ohjelman kautta, ja toisin päin”, 
Johansson arvelee. 

JAANI LÄNSIÖ

Kirjoittaja on musiikkitoimittaja.

YLE	PANOSTAA	NYKYMUSIIKISSA	
KONSERTTEIHIN

JUKKA SINDA
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VASTA VALITUN EDUSKUNNAN TEHTÄVIIN KUULUU S OSIAALITURVAN UUDISTAMINEN, MUTTA 

S OSIAALITURVAKYSYMYKSET OVAT YHTEISKUNNALLISESTI  ONGELMALLISIA, ETENKIN KOSKA 

TYÖLLISYYSASTE ON SUOMESSA MATALA JA VÄESTÖ IKÄÄNTYY. ERÄÄNÄ RATKAISUNA ON 

EHDOTETTU PERUSTULOA, JOTA MAKSETTAISI IN KAIKILLE. PUOLUEILLA ON PERUSTULOKSI 

ERILAISIA EHDOTELMIA, VASTIKKEETTOMIA JA VASTIKKEELLISIA. 

V I H R E I D E N M A L L I

V
ihreiden kansanedus-
taja Outi Alanko-
Kahiluoto kertoi 
puolueessa pitkään 
kehitellystä perustu-
lomallista. Se korvaisi 

nykyisen perusturvan vähimmäisetuu-
det: työmarkkinatuen, vanhempainra-
han, sairauspäivärahat, kotihoidontuen 
sekä opintorahan. Asumistukeen, 
toimeentulotukeen ja ansiosidonnaisiin 
etuuksiin ei tulisi muutosta. Perustulon 
määrä olisi nykyisen perusturvan suu-
ruinen eli noin 600 euroa, ja se mak-
settaisiin verottomasti ja vastikkeetto-
masti. Se maksettaisiin kaikille, myös 
niille, jotka eivät ole olleet aiemmin 
perusturvan piirissä.

Hyvää taitelijan kannalta: Taiteilija 
ei koskaan putoaisi tyhjän päälle, vaikka 
apurahoja tai muita taiteellisia tuloja ei 

olisi. Toisi toimeentuloon jatkuvuutta ja 
ennakoitavuutta. 

Kysymys: Miten perustulo suhtau-
tuisi apurahoihin? Poistuisiko se, jos 
taiteilija saa apurahan?

P E R U S T U LO N K R I T I I K K I

Sosiaaliturvan syyperusteisuus 
on SAK:n pääekonomisti Ilkka 
Kaukorannan mielestä tärkeää. Hän ei 
kannata perustuloa, joka maksettaisiin 
kaikille.

Toisin kuin on oletettu, perustulo ei 
parantaisi vaan heikentäisi osa-aikatyön 
taloudellisia kannustimia. Perustulo 
olisi taloudellisesti tehottomampi tapa 
toteuttaa sosiaaliturvaa kuin nykyinen 
järjestelmä, sillä rahaa jaettaisiin kaikil-
le eikä vain niille, joilla on hyväksytty 
este työn tekemiselle. Perustulo voisi 
houkutella jättäytymään ansiotyön 
ulkopuolelle tai varhaiseläkkeelle, mikä 

vähentäisi verotuloja. Tämä tarkoittaisi 
veroasteen nousua, mikä ei kannustaisi 
vastaanottamaan työtä.

Kansainvälisessä keskustelussa 
perustuloa pidetään usein ratkaisuna 
robotisaation ja digitalisaation tuomaan 
teknologiseen työttömyyteen. Mutta 
työn kadotessa ongelma ei ole miten 
rahat jaetaan tarvitseville, vaan miten 
rahat kerätään.

Kaukoranta myöntää, että perustulo 
vähentäisi byrokratiaa ja siten aut-
taisi taiteilijaa, jolla on pirstaloitunut 
toimeentulo. Tämä voitaisiin hänen 
mielestään kuitenkin hoitaa uudistamal-
la nykyistä järjestelmää.

VA I H T O E H T O JA

Kaukorannan mukaan sosiaaliturvaa 
pitäisi uudistaa esimerkiksi automati-
soimalla ja hyödyntämällä tulorekisteriä 
siten, että sosiaaliturvan taso joustaa. 

=	UHKA	VAI	MAHDOLLISUUS?
TAITEILIJA	+	PERUSTULO

SUOMEN SÄVELTÄJÄT JÄRJESTI  MAALISKUUSSA PERUSTULOKESKUSTELUN, JONKA TAVOITTEENA  

OLI  SAADA MONIPUOLISIA NÄKEMYKSIÄ PERUSTULOSTA TAITEILIJAN KANNALTA.
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Jako palkansaajiin ja yrittäjiin 
voidaan poistaa maksamalla sovi-
teltua työttömyysturvaa kaikille, 
joiden tulot jäävät raja-arvojen alle. 
Työttömyysturvaa nauttivan tulisi 
kuitenkin olla työmarkkinoiden käytet-
tävissä. Vastikkeellisuuden laatu vaatii 
poliittisen keskustelun.

Taiteen kentässä fokus tulisi olla 
taiteen julkisen tuen kasvattamisessa, 
jolloin tuki menee oikeaan kohtee-
seen tehokkaammin kuin perustulolla. 
Kaukorannan mielestä tämä on myös 
poliittisesti helpompaa.

KO K E M U SAS I A N T U N T I JA N 
N Ä K E M Y S

Toimittaja ja kirjailija Tuomas Muraja 
oli mukana Kelan perustulokokeilussa, 
jossa kahdelletuhannelle pitkäaikais- 
työttömälle maksettiin 560 euroa  
kuukaudessa kahden vuoden ajan  
verottomana ja vastikkeettomasti.  
Saadun perustulon sai pitää, vaikka  
olisi työllistynyt.

Rahallisesti kokeilu ei Murajan mu-
kaan muuttanut elämää, mutta psykolo-
gisesti kokeilu oli tärkeä ja vapauttava. 
Oli helpompaa ottaa vastaan työkeik-
koja, kun tiesi ettei joudu selittämään 
viranomaisille väliaikaisten ansioiden 
suhdetta toimeentulotuen tarpeeseen. 
Murajan mukaan kokeilussa mukana 
olleet voivat paremmin kuin vertai-
luryhmä, ja he luottivat vahvemmin 
tulevaisuuteensa ja yhteiskunnallisiin 
vaikutusmahdollisuuksiinsa.

KO KO O M U K S E N M A L L I

Kokoomuksen eduskuntaryhmän 
talouspoliittinen sihteeri Sakari 
Rokkanen esitteli Kokoomuksessa 
valmistellun yleistukimallin, joka 
käyttäytyisi perustulomaisesti mutta 
olisi vastikkeellinen. Yleistuki yhdistäisi 
yleisen asumistuen, perustoimeentulo- 
tuen, peruspäivärahan ja työmarkki-
natuen. Tukea maksettaisiin työkykyi-
sille työnhakijoille, mutta työvoiman 
ulkopuoliset, esimerkiksi opiskelijat, 
pysyisivät nykyisten syyperusteisten 
tukien piirissä.

Rokkanen myönsi, että vastikkeeton 
perustulo voisi olla hyvä vaihtoehto 
taiteilijalle, joka työskentelisi amma-
tissaan saadessaan perustuloa, muttei 
koulupudokkaalle tai esimerkiksi 
maahanmuuttajaäidille, joka ei osallistu 
kotouttamistoimenpiteisiin. Perustulon 
osumatarkkuus on hänen mukaansa 
huono, minkä vuoksi työelämän ulko-
puolella on pidettävä kiinni syyperus-
teisesta sosiaaliturvasta.

Rokkasen mukaan hyvä sosiaaliturva 
on tasoltaan riittävä 
ja sisältää hyvät kan-
nustimet työn teke-
miseen: aina pitäisi 
olla kannattavaa 
ottaa vastaan työtä. 
Kokoomuksen 
yleistukimalli rat-
kaisisi freelancerei-
den, taiteilijoiden ja 
itsensä työllistävien 
ongelmia, mutta 
edellyttäisi aktiivisuutta.

Ongelma: Millä tavalla määritellään 
aktiivisuus? Milloin tuen saajan on 
mahdollisuus työllistyä ja milloin ei?

K E L A N T U T K I M U S

Kelan johtava tutkija Minna Ylikännö 
kertoi perustulokokeiluun liittyvästä 
tutkimuksesta, josta on saatu alustavia 
tuloksia. Tutkimuksen tavoitteet olivat 
kunnianhimoiset: Kokeiluun haluttiin 
alun perin saada mukaan 10 000 hen-
kilöä, jotka olisivat edustaneet erilaisia 
väestöryhmiä. Perustulon tasoja olisi 

ollut useita, ja verotuksen vaikutus 
olisi otettu tutkimuksessa huomioon. 
Kiireen ja kokeiluun myönnettyjen 
varojen niukkuuden vuoksi mukaan 
voitiin ottaa vain 2 000 henkilöä, jotka 
arvottiin pitkäaikaistyöttömien joukos-
ta. Osallistuminen oli valituille pakol-
lista. Kaikille maksettiin yhtä suuri 
perustulo eikä verotuksen vaikutusta 
huomioitu.

Alustavissa selvityksissä työn 
tekemisessä ei havaittu eroa vertai-
luryhmään ainakaan ensimmäisenä 
vuonna. Hyvinvoinnissa sen sijaan oli 
eroja. Perustulon saajilla hyvinvoinnin 
taso oli korkeampi kuin niillä, jotka 
eivät saaneet perustuloa. Jää nähtäväk-
si, muuttuiko työn tekemisen tilanne 
toisena kokeiluvuonna.

KO H TA LO N K Y S Y M Y K S I Ä?

Sosiaaliturva on Suomen tulevien 
hallitusten kohtalonkysymys. Kun 
työn määrän vähenemisen myötä 
verotulot laskevat, joudutaan mietti-
mään, millä sosiaaliturva rahoitetaan. 

Sosiaaliturvajärjestelmää 
täytyy myös yksinkertais-
taa, jotta varat turvaisivat 
kansalaisten toimeentulon 
tehokkaasti. Tarjoaako 
universaali perustulo, 
vastikkeellinen yleistuki 
tai jonkinlainen tulore-
kisterin hyödyntäminen 
ratkaisun?

Myös taiteilijoiden kan-
nalta tämä on kohtalon-

kysymys. Jos valtion varat vähenevät, 
heikkenee taiteilijoiden sosiaaliturva 
siinä missä muidenkin. Kohtalokasta 
on, että sellaisessa tilanteessa myös 
yhteiskunnan tuki taiteelle todennäköi-
sesti laskee, mikä syventää taiteilijan 
ahdinkoa. On selvää, että taiteilijat 
joutuvat tulevaisuudessa etsimään uusia 
ratkaisuja toimeentulonsa turvaami-
seksi, eikä sosiaaliturvasta löytyne apua 
sen enempää kuin nykyään. 

ANNU MIKKONEN

Kirjoittaja on Suomen Säveltäjät ry:n 
toiminnanjohtaja

Keskustelun alustuspuheenvuorot:

Vihreiden kansanedustaja  
Outi Alanko-Kahiluoto

SAK:n pääekonomisti  
Ilkka Kaukoranta

Toimittaja, kirjailija Tuomas Muraja 

Kokoomuksen eduskuntaryhmän 
talouspoliittinen sihteeri  
Sakari Rokkanen

KELAn johtava tutkija  
Minna Ylikännö

Moderaattorina toimi  
Sitran asiantuntija Paavali Kukkonen

”TAITEILIJAT 
JOUTUVAT 

TULEVAISUUDESSA 
ETSIMÄÄN UUSIA 

RATKAISUJA 
TOIMEENTULONSA 
TURVAAMISEKSI.”
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Syksyllä 2018 perustettu 
Suomen Säveltäjien sävellyksen 
opetussuunnitelmatyöryhmä määrittelee 
sävellysopetuksen linjauksia sekä laatii 
suosituksen taiteen perusopetuksen 
sävellyksen opetussuunnitelman sisällöistä 
ja tavoitteista musiikkioppilaitoksille. 

Valmis opetussuunnitelmasuositus 
annetaan tiedoksi opetushallitukselle 
ja Suomen musiikkioppilaitosten 
liitolle. Tarkoituksena on luoda raamit 
ammattitaitoiselle ja laadukkaalle 
sävellyksen opetukselle, ja siten myös 
tuoda työtilaisuuksia säveltäjille.

T
yöryhmään kuuluu viisi säveltäjä- 
jäsentä: Sanna Ahvenjärvi, Markku  
Klami, Tapio Lappalainen, Minna  
Leinonen ja Pasi Lyytikäinen (pj).  
Työryhmä konsultoi sisältöihin ja  
edunvalvontaan liittyvissä asioissa  

seuraavia tahoja: Taideyliopiston Sibelius-Akatemian  
professori Veli-Matti Puumala, TAMKin sävellyksen  
lehtori, MuT Hannu Pohjannoro, TAMKin musiikki- 
pedagogiikan lehtori Mirja Kopra, Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemian Musiikin hahmotustaitojen ja pe-
dagogiikan lehtori, MuT Lotta Ilomäki, FiSME:n pj, 
Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori Petri Aarnio 
sekä opetusneuvos Eija Kauppinen.

Konsultoinneissa sävellyksen opetussuunnitelman 
suuntaviivoista todettiin, että musiikkiopisto-opinto-
jen tulisi antaa perusvalmiudet säveltäjyyttä tukevissa 
taidoissa, joita ovat mm. teoria, analyysi ja rakenteet, 
säveltapailu, ohjelmistotuntemus, partituurinluku, ryt-
miikka, nuotintaminen, soitintuntemus, orkestrointi ja 

SÄVELLYKSEN OPETUSSUUNNITELMAT
MUSIIKKIOPISTOISSA
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instrumenttiopinnot.
Sävellyksen ammattiopintoihin 

pyrittäessä hakijoissa näkyy myön-
teisellä tavalla, jos hän on aiemmin 
saanut palautetta sävellyksistään, siis 
sävellysopetusta.

Musiikkiopistojen sävellyksen 
opetussuunnitelmien toivottiin olevan 
riittävän löyhät, jotta ne mahdollistavat 
oppilaslähtöisyyden ja opistokohtaiset 
ratkaisut joustavasti.

Sävellys ja luovat taidot mainitaan 
painokkaasti taiteen perusopetuksen 
uudessa opetussuunnitelmassa, minkä 
johdosta työryhmä 
tiedusteli konsultoin-
titahojen näkemystä 
työryhmän ehdotuk-
selle, jonka mukaan 
musiikkiopistoihin 
perustetaan viisi sä-
vellyksen lehtoraattia 
vuoteen 2025 men-
nessä. Samoin tiedus-
teltiin, mitä täytyisi 
painottaa lehtoraatte-
ja perustettaessa.

Konsultointitahot 
kannattivat ehdotus-
ta. Osa piti yhdistettyä lehtoraattia rea-
listisimpana vaihtoehtona. Asiantuntijat 
miettivät myös säveltäjien pedagogisia 
valmiuksia toimia opettajina ja toivoivat 
mahdollisuuksia pedagogisiin opintoi-
hin. Jokilaaksojen musiikkiopistossa 
musiikin perusteiden lehtorin ja mu-
siikin perusteiden opettajan virkani-
mikkeet muutettiin vuoden 2019 alusta 
alkaen sävellyksen ja musiikin hahmo-
tusaineiden lehtoriksi ja opettajaksi. 

Tavoitteesta on siis 40 % saavutettu, ja 
siitä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Kolmantena asiana tiedusteltiin, mitä 
taitoja musiikkiopiston sävellysopet-
tajalta olisi hyvä vaatia. Vastauksissa 
pidettiin tärkeänä muodollista päte-
vyyttä, ja substanssiosaaminen rinnas-
tettiin instrumenttiopettajaan. Myös 
yhteistyö- ja ryhmätyötaidot todettiin 
tärkeiksi musiikkiopistossa toimiessa.

Lehtoraattien lisäksi toinen edunval-
vontaan liittyvä pyrkimys on saavuttaa 
sävellyksen opetukselle tasa-arvoinen 
asema instrumenttiopetukseen nähden. 

Opetushallituksen van-
hoissa opetussuunnitelmi-
en perusteissa instrument-
tiopinnot olivat keskiössä. 
Uudet opetussuunnitelmi-
en perusteet ovat avanneet 
oven säveltämiselle, sovit-
tamiselle, improvisoinnille 
ja musiikkiteknologialle. 
Entisessä toimintamal-
lissa oli luonnollista, että 
musiikkiopistojen henkilö-
kunta koostui suurelta osin 
soitonopettajista. Uusien 
määräysten valossa vanhan 

toimintamallin jatkaminen sellaisenaan 
aiheuttaisi epätasa-arvoa musiikin alan 
eri ammattilaisten välille. Uusien ope-
tussuunnitelmien myötä säveltävä nuori 
voi hakea pääaineiseksi sävellysoppi-
laaksi musiikkiopistoon samaan tapaan 
kuin pääaineinen instrumenttioppilas.

Uudet opetussuunnitelman perus-
teet ovat saaneet monet soitonopettajat 
arastellen tiedustelemaan sävellys- 
ammattilaisilta, onko totta, että hekin 
voivat opettaa sävellystä, vaikkei heillä 
välttämättä ole siitä omakohtaista 
kokemusta. Luonnollisesti jokaiselle 

sävellystä ohjaavalle opettajalle on 
suositeltavaa säveltää myös itse jonkin 
verran, jotta voi samaistua oppilaiden 
kokemuksiin.

Sävellyksen opetussuunnitelmatyö-
ryhmä tekee eron säveltämisen oh-
jaamisen ja opettamisen välillä. Ohjaus 
kohdistuu säveltämiseen kasvatus-
toimintana, ja sitä voi periaatteessa 
antaa kuka tahansa musiikkia opettava. 
Kasvatustoiminnassa tuetaan oppilaan 
luovia taitoja, joihin sisältyvät sävellys, 
improvisointi, musiikkiteknologia ja 
tulevaisuudessa yhä enemmän myös 
muut taiteet.

Säveltämisen opettamisessa oppilaan 
persoonallista ilmaisua syvennetään ja 
musiikillista ymmärrystä laajennetaan 
ammattitaitoisen sävellysopettajan 
johdolla. Instrumenttiopintojen tavoin 
sävellysopinnot edellyttävät opettajalta 
spesifiä ja laajaa opetettavan asiakoko-
naisuuden hallintaa. On selvää, ettei 
sellonsoittoakaan opeta soittimeen 
vihkiytymätön henkilö. Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemian sävellyksen pro-
fessori Veli-Matti Puumalan sanoin: 
”Sävellysopettajan substanssiosaami-
sen tulee rinnastua soitonopettajalta 
vaadittaviin tietoihin ja taitoihin”. 
Tässä tulisi noudattaa valtioneuvoston 
asetuksia opettajan kelpoisuusvaati-
muksista. Ammattisäveltäjä on sävel-
tämisen asiantuntija, mutta innostus 
voi alkaa kouluissa ja musiikkioppilai-
toksissa luovien taitojen ohjaamisella. 
Sävellyksen ohjaamisen kautta madal-
letaan kynnystä luovaan tekemiseen, 
mutta samalla pitää taata sävellysopet-
tajan substanssiosaaminen. Tällaisella 
yhteistyöllä luodaan hyvä kasvualusta 
tuleville säveltäjäsukupolville sekä 
täysin uudenlaista toimintakulttuuria 
musiikkiopistoihin.

 
SANNA AHVENJÄRVI, MARKKU KLAMI,  

TAPIO LAPPALAINEN, MINNA LEINONEN 

JA PASI LYYTIKÄINEN

”ASIANTUNTIJAT 
MIETTIVÄT MYÖS 

SÄVELTÄJIEN 
PEDAGOGISIA 

VALMIUKSIA TOIMIA 
OPETTAJINA 

JA TOIVOIVAT 
MAHDOLLISUUKSIA 

PEDAGOGISIIN 
OPINTOIHIN.”
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NYKYSÄVELTÄJÄ:	Tämäpä yllätys, en 
olisi tällaista odottanut, itse mestari 
Järnefelt.

JÄRNEFELT: Niin, kaikkea voi 
tapahtua, kaikki on mahdollista ja 
todennäköistä. Aikaa ja paikkaa ei 
ole; merkityksettömistä todellisuuden 
säikeistä kutoo mielikuvitus yhä uusia 
kuvia: sekoituksen muistoja, elämyk-
siä, mielijohteita, ristiriitaisuuksia ja 
improvisaatioita.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Nyt en aivan ymmär-
tänyt. Mutta hienosti sanottu joka 
tapauksessa.

JÄRNEFELT: Ja täyttä totta. 
Valitettavasti Strindbergiä, ei minua. 
Mutta tässä minä nyt kuitenkin olen. 
Sinäkin olet siis säveltäjä?

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Niin, olen kyllä säveltäjä, 
minäkin. Vaikka kovin vaikeata se on 
nykyisin, kaikki säveltäjäntyön eri-
laiset haasteet. Olikohan teillä silloin 
helpompaa?

JÄRNEFELT: En tiedä helppoudesta. 
Kun aloin 1890-luvulla toden teolla 
kirjoittaa nuotteja, piti olla ”suoma-
lainen”, kaiken piti olla kansallista. 
No, eihän minulla mitään sitä vastaan 
ollut, käytinhän minä itsekin mielelläni 
suomalaisia sävelmiä ja tunnelmia teok-
sissani. Mutta opiskellessani Saksassa 
aloin kiinnostua Wagnerista. Jouduin 
kerta kaikkiaan mielettömän Wagner-

kuumeen valtaan, olin kyltymätön kuin 
narkomaani.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Wagner, hieno säveltäjä.

JÄRNEFELT: Niin minustakin! 
Mutta ei kaikista arvostelijoista. 
Minun ensimmäiset orkesteriteok-
seni, esimerkiksi Lyyrinen alkusoitto 
ja Serenadi saivat hyvän vastaanoton, 
mutta silloin minä en vielä ollut täysin 
päässyt sisään Wagneriin. Tein sitten 
Korsholman Vaasan juhlille 1894, ja 
siinä oli jo wagnerismia, mutta oli siinä 
myös suomalaista säveltä, ja se otettiin 
hyvin vastaan. Paremmin kuin Sibbanin 
Improvisaatio, jos saan lisätä. Ei tainnut 
Sibban siitä tykätä. Mutta Korsholman 
jälkeen kaikki muuttui.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Mitä tapahtui?

JÄRNEFELT: Tein Sinfonisen fan-
tasian. Se oli minun kunnianhimoisin 
teokseni, ja siinä päästin Wagnerin ja 
muut uudenaikaiset tyylikeinot toden 
teolla esiin. Ja se tyrmättiin täysin, 
puhuttiin ”ratkaisemattomasta arvoi-
tuksesta” ja ”sameista musiikkifilosofee-
rauksista”. Joillekin sen epäsuomalainen 
wagnerismi taisi olla liikaa, toisille taas 
se oli aivan liian moderni. En halua 
kehuskella, mutta luulisin, että se oli 
uudenaikaisinta ja rohkeinta, mitä suo-
malainen säveltäjä oli siihen mennessä 
kirjoittanut orkesterille. Sibeliuksen 
Lemminkäinen kuultiin vasta reilua 
vuotta myöhemmin. Sävelsin minä vielä 

vähän samantapaiseen tyyliin sinfonisen 
runon Heimathklang. Ei sitä nyt suora-
naisesti tyrmätty mutta ei erityisemmin 
kehuttukaan. (Pieni tauko) Mutta teillä 
taitaa nykyisin olla helpompaa, ei rajoi-
tuksia vaan täysi vapaus?

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Vapaudelta se voi näyttää, 
mutta eivät tyylilliset kysymykset ole 
täysin sivuun jääneet. Voidaan kyllä 
sekoittaa erilaisia musiikinlajeja ja ko-
keilla kaikenlaista uutta. Mutta monissa 
yhteyksissä on turha yrittää päästä esiin 
kovin moderneilla teoksilla. Ja taas toi-
sessa päässä asteikkoa oikeastaan juuri 
kukaan ei tässä maassa ole ryhtynyt 
kokeilemaan sellaisia uusyksinkertaisia 
suuntauksia, jotka ovat muualla maail-
massa hyvinkin suosittuja.

JÄRNEFELT: Luulen ymmärtäväni, 
mitä tarkoitat. Kaikki, mikä näyttää 
vapaudelta, ei välttämättä ole sitä.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Eikä tämä helppoa ole 
muutenkaan, on niin vaikea omistautua 
säveltämiselle, kun esityskorvaukset 
ovat naurettavan pieniä ja täytyy tehdä 
kaikenlaisia hanttihommia, että pysyy 
edes hengissä. Onneksi on sentään apu-
rahoja, ilman niitä tämä olisi koko lailla 
mahdotonta.

JÄRNEFELT: Ja meilläkö sitten oli 
helpompaa! Palkkiot, stipendit ja 
valtionpalkinnot olivat surkeita. No, 
Sibbania tietenkin tuettiin avokätisesti, 
pitihän hänen saada Burgundinsa ja 

ARMAS JÄRNEFELT (1869–1958)	
TAPAA	NYKYSÄVELTÄJÄN.

KOHTAAMINEN
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Benediktiininsä, enkä mitä halua olla 
kateellinen tai katkera, mutta jostain 
muualta kuin säveltämisestä piti mei-
dänkin se leipä löytää. Minulla oli työ 
kapellimestarina, joten saatoin tehdä 
sitä. Mutta monilla muilla oli silloin 
neljä tai viisikin muusikontyötä siinä 
rinnalla, jotta pysyi hengissä.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Opetustöitä joudun minä-
kin tekemään. Olen ihan kohtuullinen 
pianisti, mutta esiintyväksi muusikoksi 
minusta ei ole.

JÄRNEFELT: Piano oli minunkin soit-
timeni. Minä aloin kuitenkin kiinnostua 
orkesterin johtamisesta jo 1890-luvulla 
Saksassa. Puolisoni Maikki kierteli 
silloin Saksan oopperataloissa, ja minä 
sain seurata mukana harjoituspianis-
tina ja välillä myös kapellimestarina. 
Minä kirjoitin jo syksyllä 1895 isälleni 
Suomeen, että ”minusta taitaa tulla ka-
pellimestari”. Minä haaveilin varsinkin 
oopperasta.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	1895, eikö se ollut samana 
vuonna kuin Sinfonisen fantasian 
täystyrmäys?

JÄRNEFELT: Kyllä oli. Se tyrmäys 
taisi vähän lannistaa minua säveltäjänä. 
Ja onhan sekin myönnettävä, että kun 
Sibban ryhtyi kirjoittamaan sinfonioi-
taan, alkoi ajatus kapellimestarintyöstä 
tuntua entistä houkuttelevammalta. Ei 
enää oma sävellystyö tahtonut tuntua 
miltään, oli se niin lamaannuttavaa. Kun 
minä sitten ryhdyin tosissani johtamaan 
orkesteria, ei siinä tahtonut jäädä aikaa 
säveltämiselle. Ensin Viipurissa viisi 
vuotta syksystä 1898 lähtien, sitten 
1900-alussa järjestin omalla riskilläni 
niitä oopperaesityksiä Helsingissä 
ja pääsin johtamaan Wagneriakin, 
Tannhäuserin, Valkyyrian ja Lentävän 
hollantilaisen. Ja muitakin oopperoita. 
Yhtenä vuonna Kajanus yritti vähän 
lyödä vastaan eikä antanut orkesteriaan 
minulle, mutta minäpä kokosin soittajat 
Turun ja Pietarin muusikoista, ja hyvin 
meni sekin.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Ja sitten lähdit 
Tukholmaan?

JÄRNEFELT: Sinne, olin siellä 
ensin kauden 1905–06 ja sitten kak-
sikymmentäviisi vuotta Tukholman 
hovioopperassa. Tekivät minusta 
hovikapellimestarinkin.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Ja siihenkö loppui 
säveltäminen?

JÄRNEFELT: Ei se kokonaan lop-
punut, kyllä minä vielä välillä sävelsin, 
teinhän minä esimerkiksi sen näyttämö-
musiikin Luvattu maa, minusta ihan on-
nistunut ja hieno kokonaisuus, ja sitten 
musiikin Mauritz Stillerin elokuvaan 
Laulu tulipunaisesta kukasta ja vielä 
sen kantaatin Isänmaan kasvot. Kyllä 
minä niissä sain mielestäni nuotit ihan 
paikoilleen, ja kirjoitinhan minä niiden 
lisäksi vielä kaikenlaista pientä. Välillä 
mietin, että olisiko sittenkin pitänyt 
säveltää enemmän. Mutta kun oli se työ 
kapellimestarina...

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Minä näin juuri sen 
Stillerin elokuvan sinun musiikkisi 
kanssa. Sehän oli aivan upea kokonai-
suus. Mikäli oikein ymmärsin, se oli 
ensimmäinen pohjoismainen pitkä 
elokuva, johon on tehty täydellinen 
alkuperäismusiikki? Ihan pioneeriteos!

JÄRNEFELT: Sitä se taisi olla. Minä 
sitä vähän mietin sen säveltämistä, 
kun elokuva oli vähän epämääräisessä 
maineessa, eivät sitä kaikki vielä silloin 
pitäneet täysin vakavasti otettavana 
taidemuotona.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Mutta onneksi Stiller oli 
hieno ohjaaja, yksi mykkäelokuvan 
suurista mestareista. Elokuva oli kyllä 
silloin aika uusi muoto. Jotenkin voin 
ymmärtää niitä elokuvamusiikin haas-
teita, kun ei voinut ottaa mallia mistään 
vaan piti keksiä kaikki itse.

JÄRNEFELT: Olinhan minä säveltänyt 
jo niitä näyttämömusiikkeja aiemmin, 
mutta niissä oli vain lyhyitä kappalei-
ta siellä täällä pitkin näytelmää, tässä 

piti säveltää musiikki koko elokuvan 
mittaiseksi.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Kyllä meillekin tulee 
vastaan tilanteita, joissa musiikki pitää 
asettaa osaksi suurempaa kokonai-
suutta. Tietenkin tuollaiset näyttämö-
musiikit ja elokuvamusiikit, niitähän 
me teemme nykyisinkin, mutta myös 
teoksia, joissa musiikki tuodaan muiden 
taidemuotojen kanssa yhteen. Ehkä 
jonkinlaisia ”monitaiteellisia teoksia” tai 
”yhteistaideteoksia”.

JÄRNEFELT: Niin kuin Wagnerilla...

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Aivan. Mutta on muitakin 
uusien ilmaisukeinojen ja uusien tekno-
logioiden haasteita ja mahdollisuuksia. 
Kaikenlaiset elektroniset keinot ovat 
lisääntyneet huimasti ja me voimme 
käyttää tietokoneita sävellystyön apuna, 
nuotitkin sitä paitsi kirjoitetaan usein 
tietokoneella.

JÄRNEFELT: Kyllä mekin uuden 
teknologian kohtasimme. Niin kuin 
levyjen tekemisen. Se oli silloin uusinta 
uutta. Minä tein ensimmäisen levytyk-
seni jo 1904 Maikin kanssa. Ei silloin 
vielä kovin moni suomalainen taide-
musiikin tekijä ollut tehnyt levytyksiä. 
Myöhemmin, vuodesta 1928 lähtien, 
tein monia levyjä myös orkesterin kans-
sa. Moni epäili alkuaikoina levytysten 
järkeä, mutta niin vain niistäkin tuli 
ihan iso asia. Uutta tekniikkaa ja uusia 
asioita ei pidä pelätä, niitä pitää osata 
hyödyntää.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Tästä me emme kyllä saa 
riitaa!

JÄRNEFELT: Emme tästäkään! 
Jatketaan siis kumpikin omissa maa-
ilmoissamme omine erilaisine mutta 
samalla samanlaisine kysymyksinemme.

NYKYSÄVELTÄJÄ:	Jatketaan!

KIMMO KORHONEN

Kirjoittaja on musiikkitoimittaja ja 
tietokirjailija.
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Armas Järnefelt: Laulu tulipunaisesta kukasta. 
Gävlen sinfoniaorkesteri, joht. Jaakko Kuusisto. 
Ondine, 1328-2D.

A rmas Järnefelt teki pohjoismaisen 
elokuvamusiikin pioneeriteon säveltäes-
sään musiikin Mauritz Stillerin elokuvaan 

Laulu tulipunaisesta kukasta (1919). Varta vasten 
sävelletty elokuvamusiikki oli tuolloin uusi ilmiö. 
Säveltäjä sai tuta uuden taiteenalan realiteetit: hän 
sai virheelliset tiedot kohtausten kestoista ja joutui 
karsimaan partituuriaan. Ondinen tuoreella levyllä 
kuullaan versio, jonka Jani Kyllönen ja Jaakko 
Kuusisto ovat muokanneet vastaamaan Stillerin 
elokuvan säilynyttä versiota.

Johannes Linnankosken romaaniin perustuva 
elokuva kertoo Don Juan -tyylisen maalaispoika 
Olofin (Olavi) valloituksista ja vaelluksista sekä 
lopulta järkiintymisestä. Levyvihkon synopsik- 

sen avulla kuuntelijan on 
helppo yhdistää musiikin 
tapahtumat juonenkääntei-
siin, niin selkeitä musiikin 
karaktäärit ovat.

Pienessä kokoonpa-
nossa oboe toimittaa 
paimentorvenkin virkaa, 

harmoni antaa soinnille jatkuvuutta ja piano 
dramaattista massaa. Musiikki kytkeytyy Suomeen 
lukuisien kansansävelmien kautta. Järnefelt tyytyy 
yksioikoisesti, väliin puuduttavastikin, toistamaan 
lainaamiaan melodioita. Joka tapauksessa hän 
on varmaotteinen soinnuttaja ja orkestroija, ja 
sävelmät ovat taiten valittuja – esimerkkinä ”En voi 
sua unhoittaa poies” komeassa lopetuksessa, jossa 
Olof vaikeuksien jälkeen saa Kyllikin vaimokseen.

Järnefeltin oma, herkkä kansallisromanttinen 
tyyli on kokonaisuuden parasta antia. Rakastavai-
sia kuvaava klarinetin ja viulun levollinen duetto 
on upea. Paheellista kaupunkielämää kuvaavassa 
jaksossa Järnefelt tekee maukkaasti kontrastoivan 
ekskursion dekadenttiin tanssimusiikkiin, ja koko 
teoksen traagisen huipentuman hän rakentaa 
onnistuneesti. Musiikissa ilmenee pyrkimyksiä 
laajempaan yhtenäisyyteen, kun alun aihe palaa 
muistuttamaan kodista ja sen ihanteista. 

ANNA PULKKIS

S
äveltäjä-kapellimestari Jaakko Kuusisto on 
seurustellut historiallisen kollegansa Armas 
Järnefeltin kanssa musiikitse varsin paljon, 
viimeksi editoimalla ja esittämällä musiikin 
mykkäelokuvaklassikkoon Laulu tulipunaisesta 
kukasta (1919). Kunnioitus kollegaa kohtaan 

nousi projektin myötä entisestään, kahdesta pääsyystä:
”Järnefeltin työympäristö poikkesi rajusti siitä missä 

elokuvamusiikkia nykyään tehdään”, Kuusisto päivittelee. 
”Ihan uusi media, ei esikuvia, epätäydellinen ja muuttuva 
kuvamateriaali, epätietoisuus käytettävästä orkesterista… Ja 
silti Järnefelt onnistui edustamaan elokuvasäveltämisen sitä 
linjaa joka myöhemmin tuli tyypilliseksi eli loi koko eloku-
van verran musiikkia, joka toimii omillakin ehdoillaan.”

Kun Kuusisto yhdessä Jani Kyllösen kanssa sovitti 
Järnefeltin partituuria elokuvan säilyneeseen versioon, vai-
kutuksen teki myös livemusiikin synkronointi: ”Sivuilla oli 
vain harvakseltaan merkintöjä kuvista, ja jotain kertauksia ja 
segnoja oli jätetty avoimiksi. Järnefelt teki paljon ratkaisuja 
lennossa, kun elokuvaa esitettiin, ja ihmettelen syvästi miten 
hän onnistui.”

Kuusisto itse työsti videotiedoston ja nuotinnusohjelman 
avulla partituurin metronomimerkinnät, kertaukset ja yli-
menot tarkasti taimiin. Elokuvan 100- ja Järnefeltin 150-vuo-
tisjuhlavuoden lukuisten elokuvakonserttien myötä Kuusisto 
tosin kertoo oppineensa, missä voi ja missä kannattaa ottaa 
tempovapauksia.

Laulu tulipunaisesta kukasta -elokuvamusiikin taiteel-
lista laatua Kuusisto kertoo ”monelta osin” ihailevansa: 
”Riiustelukohtaus jää junnaamaan pariin kansansävelmään ja 
kesäjuhlakohtauksen viuluduo on tyylillisesti haavoittuvai-
nen, mutta kansansävelmälainat ovat enimmältään hauskoja 
ja orginaalimusiikissa on tavattoman hienoja kohtia.”

Kuuluisan Koskenlaskun lisäksi Kuusisto nostaa esiin 
kaupunkikohtauksen alun, jossa Järnefelt luo maaseutu- 
idyllille kontrastia modernilla ja omaperäisellä tekstuurilla: 
”Siinä ja muuallakin välähtää harmoniassa ja orkestraatios-
sa se varhainen, rohkea ja Wagner-vaikutteinen Järnefelt.” 
Sen Järnefeltin Kuusisto tuntee esimerkiksi johtamastaan 
Sinfonisen fantasian BIS-levytyksestä.

”Sen teoksen aikalaispalautteessa Järnefelt sai turpaan, 
eikä epäilystäkään että se vaikutti hänen tyylinsä muuttu-
miseen”, Kuusisto harmittelee. ”Luultavasti flopin aiheutti 
kelvoton kantaesitys, koska Sinfonisen fantasian on täytynyt 
olla sen ajan orkestereille sietämättömän vaikea. Mutta 
todella sääli, ettei hän saanut vapaasti luodata omaa säveltä-
jäminäänsä eikä tutkinut sitä tyylipolkua pidemmälle.”

KARE ESKOLA

A
J PALJON	IHAILUA,	VÄHÄN	

HARMITTELUA

TOINEN KOHTAAMINEN
KOMEUTTA,	TOISTOA	JA	

VARMAT	OTTEET
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Armas Järnefelt 150 -näyttely
Viipuri 1.6.–30.6.
Korppoo 19.–21.7.
Vaasa 25.7.–1.8.
Turku 21.11.

Laulu tulipunaisesta kukasta 
-elokuvakonsertti
Gävlen sinfoniaorkesteri, joht. 
Jaakko Kuusisto 13. & 14.11.
Turun filharmoninen orkesteri, joht. 
Jaakko Kuusisto 21.11.

Sibelius Korppoossa -festivaali 
19.–21.7.
Yhtä lukuunottamatta kaikki Armas 
Järnefeltin pianoteokset, myös vasta 
2018 löytyneet.

Korsholman Musiikkijuhlat 
25.7.–1.8.
Armas Järnefeltin ensimmäisen 
sävellyskonsertin 2.10.1892 uusinta.
”Thema mit Variationen” 
-pianoteoksen toinen kantaesitys.

Armas Järnefelt 150 vuotta 
-syntymäpäiväjuhlat 14.8.
Järvenpään taidemuseo. 
Monipuolista ohjelmaa ja 
muistokonsertti haudalla.  

Armas Järnefelt 150 vuotta 
-konsertti 25.8.
Järvenpään taidemuseo. Jaso 
Sasaki ja Marko Hilpo.

Aino Acktén kamarifestivaali,  
Café Sonck 30.8.
Merikanto & Järnefelt. Hedvig 
Paulig, Folke Gräsbeck ja Jan 
Söderblom.

Kammarkonsert till minne av 
Armas Järnefelt 29.11.
Tukholman kuninkaallinen ooppera, 
johtaa Emil Eliasson.

Suomalaisen musiikin päivä, 
Musiikkitalo 8.12.
Helsingin kaupunginorkesteri 
esittää vuodesta 1903 asti 
kadoksissa olleen teoksen  
Juhla-alkusoitto.

Fennica Gehrman Oy
Uudet vihkot Armas Järnefeltin 
julkaisemattomista, vasta 
löytyneistä ja painoksettomista 
yksinlauluista.
 
Sulasol
Kokoelmavihko sekakuorolauluista, 
lisäksi suunnitteilla Mieskuorolaulut 
a cappella -vihkon täydennys.

Armas Järnefelt 150 -juhlavuoden 
tulevia tapahtumiaA

J
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V
iimeisimmän Musica nova Helsinki 
-festivaalin yhteydessä toteutettiin Music 
Finlandin koordinoima kansainvälinen 
Arctic Paradise Contemporary -verkos-
toitumistapahtuma taidemusiikin kentän 

ammattilaisille 1.–4.2.2019. Ilokseni tulin haun kautta 
valituksi tapahtumaan ja pääsin tutustumaan uusiin 
tahoihin ja henkilöihin taidemusiikin esittäjä-, festivaali- 
ja kustantajakentillä. Taiteilijan urakehityksen kannalta 
tällaiset hankkeet (kuten Music Finlandin vuosina 2013 

ja 2017 järjestämä Lentoon! -kansainvälistymiskoulutus, 
joista jälkimmäiseen osallistuin) ovat tärkeitä ennen 
kaikkea meille tuppisuisille ja vaatimattomille suoma-
laisille, jotka menemme lukkoon, kun itsestään pitäisi 
kertoa jotain positiivista ja innostavaa.

Nelipäiväinen ja monipuolinen Arctic Paradise 
Contemporary sisälsi kohdennettuja säveltäjä- ja 
esiintyjäesittelyjä, konsertteja, seminaarin ja speed 
dating -tyylisen minimessupäivän verkostoitumiselle. 
Tapahtumien tuoksinassa pääsi tutustumaan festivaalien 

Yhteisö-

Musica

tietoisuutta

novassa

ARCTIC	PARADISE	CONTEMPORARY
-VERKOSTOITUMISTAPAHTUMA
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ja kokoonpanojen taiteellisiin johtajiin, kustantajiin, 
agentteihin ja kapellimestareihin Suomen ulkopuolelta. 
Oma osallistumiseni kohdentui seminaariin ja mini-
messupäivään. Käymieni keskustelujen perusteella en 
ollut ainoa, joka piti seminaarin antia niukkana, mutta 
minimessupäivä oli sitäkin antoisampi. Intohimoisena 
harrastelijakokkina haluan antaa positiivista palautetta 
myös molempien päivien ruokatarjoiluista.

N E R O T Y H T E I S Ö L L I S I S SÄ 
N O R S U N L U U T O R N E I S SA

Media ja muu julkinen keskustelu on pitkään pitänyt  
yllä säveltäjien ja yleensä taiteilijoiden myyttistä 
sädekehää. Romantiikasta juontuva yksinäisten taitei-
lijanerojen ihannointi on yhä 
voimissaan, ja monet taiteilijat 
lähtevät mielellään siihen mu-
kaan. Julkisessa keskustelussa 
jää yleensä vähälle huomiolle, 
että taiteilijat eivät elä yhteisös-
tä irrallaan, jakaen vimmaisen 
luomistyönsä hedelmiä kuo-
levaisille norsunluutorninsa 
rauhasta. Jokainen tarvitsee 
kontakteja, suhteita ja verkosto-
ja päästäkseen uralla eteenpäin, 
tai siis tehdäkseen työtään. Jokaisen menestyjän takana 
on muutakin kuin taiteilijan omaa taiteellista antia  
– ainakin taustatyötä ja sattumaa.

Arctic Paradise Contemporaryn kaltaisissa tapah-
tumissa tietoisuus taiteilijuuden yhteisöllisyydestä on 
vahvasti läsnä, mutta toistaiseksi vasta yhteisön sisällä. 
Sekin on hyvä alku!

Y H T E I S Ö TA I D O T O SA K S I A M M AT T I TA I T OA!

Kun ajattelen omia sävellysopiskeluvuosiani, tärkein 
mielikuva on keskittyminen säveltämisen käsityötaidon 
kehittämiseen sekä musiikillisen ja yleissivistyksen 
kasvattaminen. Fokus oli vahvasti omassa tekemisessä – 
jopa niin vahvasti, että ympäröivän yhteisön realiteeteis-
ta ei oikeastaan puhuttu, tai niitä korkeintaan sivuttiin 
epämuodollisissa keskusteluissa.

Olin opiskeluvuosina niin kirkasotsainen, että luulin 
menestyneiden säveltäjien urien nousseen siitä, että 
heidät niin sanotusti löydetään, heitä ryhdytään mark-
kinoimaan ja viedään sitten maailmalle. Kuvittelin että 
säveltäjälle riittää omaperäisen ja laadukkaan musiikin 
säveltäminen, ja muut asiat hoituvat itsestään. No, 
onneksi virheistä voi oppia, ja puolustuksekseni voin 
todeta, että menestyneistä säveltäjätähdistä lukemani 
kirjoitukset osaltaan loivat tämän harhakuvitelman.

Korkeakoulutasoiset sävellysopinnot antoivat vahvan 
pohjan, mutteivät valmentaneet yhteisöllisen työelämän 

realiteetteihin. Säveltäjän ammattitaidon kannalta oli-
sikin tärkeää lisätä koulutukseen perehdytystä kentällä 
toimimiseen – miten verkostoitua, miten luoda kontak-
teja ja miten puhua työstään.

L U O N N O S TA A N – JA T I E T O I S E S T I

Tähänastisen urani aikana olen voinut olla tyytyväinen 
siihen, että useat muusikot ja tahot ovat ottaneet yhteyt-
tä, tilanneet teoksia ja esittäneet niitä. Äänitteitäkin on 
syntynyt ja olen päässyt mukaan merkittäville festi-
vaaleille, tosin enemmän ulkomailla kuin Suomessa. 
Apurahojakin rupesin saamaan pitkän uurastuksen 
jälkeen aivan maisteriopintojeni loppuvaiheessa ja sitten 
viiden vuoden tauon jälkeen uudestaan. Kilpailuvoitot, 

tilaukset ja ulkomaiset esitykset ei-
vät kylläkään tuntuneet apurahoihin 
vaikuttavan.

Pärjäilen siis siitä huolimat-
ta, että olen vain säveltänyt. Vai 
olenko? Tarkemmin ajatellen omat 
verkkosivut pitänee laskea mark-
kinoinniksi, samoin sosiaalisen 
median säveltäjäprofiilit, jotka sain 
muutama vuosi sitten vastentah-
toisesti perustettua. Mutta hen-
kilökohtaisessa markkinoinnissa 

taiteellisille johtajille, muusikoille ja kustantajille olen 
ollut ammattitaidoton, ja siksi verkostoitumiskoulutuk-
set ovat olleet tärkeitä.

Mutta kun taas ajattelen tarkemmin, olen kuitenkin 
ollut työkontakteissa todella moniin henkilöihin ja yhtei-
söihin, ja olen saanut sitä kautta paljon mahdollisuuksia. 
Yhteistä kontakteille on, että ne ovat syntyneet enim-
mäkseen opiskeluaikana, ja että niiden lähtökohtana on 
ollut matalan kynnyksen sosiaalinen kanssakäyminen, 
jossa ei ole tarvinnut lähteä liikkeelle itseään mainos-
taen. Kiinnostus työhöni on tullut luontevasti toiselta 
osapuolelta, jolloin ujo suomalainenkin rohkaistuu 
puhumaan itsestään. Näistä varhaisista kontakteista on 
luontevasti kasvanut yllättävänkin laaja verkosto, jota 
ainakin itse suurella kiitollisuudella vaalin.

Viime vuosien verkostoitumistapahtumissa on toki syn-
tynyt mielenkiintoisia kontakteja, ja muutamien kanssa 
yhteydenpito jatkuu – kovin suurta prosenttia lienee turha 
tavoitellakaan. Nähtäväksi jää, millainen vaikutus näillä 
kontakteilla on uraani. Tuskinpa ne ainakaan haittaa-
vat, mutta toistaiseksi uskon, että normaalin sosiaalisen 
elämän piirissä syntyy kestävämpi ja tärkeämpi yhteisö. 
Sen merkityksestä on hyvä olla tietoinen jo varhain, koska 
yksin me säveltäjät emme pärjää. Siinä suhteessa yhtei-
söllisyyskoulutus ja Arctic Paradisen kaltaiset tapahtumat 
ovat varmasti kaikille tarpeen.

MARKKU KLAMI

Kirjoittaja on säveltäjä.

”SÄVELTÄJÄN AMMATTITAIDON 
KANNALTA OLISIKIN TÄRKEÄÄ 

LISÄTÄ KOULUTUKSEEN 
PEREHDYTYSTÄ KENTÄLLÄ 

TOIMIMISEEN – MITEN 
VERKOSTOITUA, MITEN LUODA 
KONTAKTEJA JA MITEN PUHUA 

TYÖSTÄÄN.”
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O len 27-vuotias turku-
laislähtöinen säveltäjä, 
improvisoija, tuottaja 
ja pedagogi. Olen 

opiskellut sävellystä Sibelius-
Akatemiassa, Haagin kuninkaal-
lisessa konservatoriossa ja Turun 
Taideakatemiassa. Kaikella musii-
killisella toiminnallani haluan tuoda 
ihmiset yhteen, yhdessä ihmette-
lemään outoja tai kiehtovia asioita 
ja ilmiöitä. Idealistina uskon, että 
taide on voimakas väline parempaa 
maailmaa rakennettaessa; se on 
kuin sahrami, jota tarvitaan vain 
pieni määrä, että vaikutus ulottuu 
laajalle.

 soundcloud.com/inoenkanen
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HARRASTUKSET
Minikokoisten  

pehmoeläinten  
neulominen 

Hulavanteen pyörittäminen 
Muovin lajittelu

KOLME	TEOSTA
Uneen putoan  

alttoviululle, sellolle ja  
kontrabassolle (2018). 

ICE Ensemblen muusikoille (NYC) 
sävelletty tekstuuriharjoitelma on 
avaukseni kohti hälyjen maailmaa. 

Sen inspiraationa on kehon ja mielen 
nytkähtelyt nukahtaessa. Ensiesitys 

Viitasaaren Musiikin aika -festivaalilla 
07/2018. 

 
Darwininsirkut,  

pienoisooppera tenorille, näyttelijälle, 
kamariyhtyeelle ja kiville (2017). 

Dramaturgi Klaus Maunukselan kanssa 
yhdessä luotu teos sisältää otteita 

Darwinin matkapäiväkirjoista hänen 
maailmanympärimatkaltaan. Teos 
esitettiin ensi kerran Musiikkitalon 

Camerata-salissa 12/2017. 
 

Amhibia - attemps towards a surfice,  
teos nauhalle, tanssijalle, puvuille  

ja videolle (2015). 
Tehty yhteistyössä tanssija Riikka Lau-
rilehdon ja muotisuunnittelija-videotai-
teilija Iina-Alisa Wahlin kanssa. Teoksen 

musiikki koostuu yläsävelrikkaasta 
muokatusta viuluimprovisaatiostani ja 
hyönteismäisistä rapinoista. Esitetty 

Kööpenhaminassa Tanskassa  
SPA- festivaalilla 04/2015.

”IDEALISTINA USKON, 
ETTÄ TAIDE ON 

VOIMAKAS VÄLINE 
PAREMPAA MAAILMAA 

RAKENNETTAESSA; 
SE ON KUIN SAHRAMI, 
JOTA TARVITAAN VAIN 

PIENI MÄÄRÄ, ETTÄ 
VAIKUTUS ULOTTUU 

LAAJALLE.”

Suomen Säveltäjät:  
Uusi jäsen 

AINO S. 
TENKANEN
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S ynnyin vuonna 1993 Y- ja 
Z-sukupolvien taittee-
seen Pohjois-Uudenmaan 
pikkukunnassa. 

Tulin alalle melko lailla puskas-
ta eli Mäntsälän pappilasta kah-
deksantoistavuotiaana. Olin siihen 
mennessä harrastanut palavalla 
innolla sekä runojen kirjoittamista 
että kaikilla mahdollisilla soitti-
milla improvisointia, keikkaillut 
erityisen ahkerasti kansanmu-
siikkibändissä, mutta harrastanut 
lisäksi balettia ja taitoluistelua. 
Jälkiviisaasti voi todeta, että mu-
siikkiopistotaustasta huolimatta 
en ymmärtänyt yhtään mitään 
siitä, millaista säveltäjän työ on, 
minulla ei ollut mitään erityisiä 
tavoitteita tai unelmia sen suhteen, 
mitä alalla saavuttaisin, enkä luul-
tavasti ollut koskaan edes nähnyt 
säveltäjää ennen pääsykokeitani 
Tampereella. Tietämättömyys on 
toki voinut joissain tilanteissa olla 
vahingossa hyväksikin – esimer-
kiksi nykymusiikkifestivaalin 
perustaminen tyhjästä muutaman 
kuukauden varoitusajalla tapah-
tumatuotannon suhteen täysin 
kokemattoman kaveriporukan 
kanssa tuntui kaksikymmentävuo-
tiaasta hyvältä idealta. Mistä tätä 
idealismia saisi lisää?

Muutin Tampereelle vuonna 
2011 opiskelemaan sävellys-
tä Jouni Kaipaisen oppilaaksi. 
Kolmen tärkeän vuoden jälkeen 
lähdin vuodeksi Riikaan ja aloitin 
sen jälkeen opinnot Sibelius-
Akatemiassa, missä niitä edelleen 
jatkan. Vuosien aikana on ihmeen 
kaupalla onnistunut syntymään lä-
hes neljäkymmentä teosta erilaisil-
le kokoonpanoille. Viime vuosina 
erityishaasteena onkin ollut edes 
silloin tällöin rauhoittaa tuntuvasti 
aikaa yhden teoksen tekemiselle. 
Mikään ei ole samanaikaisesti yhtä 
piinallista ja opettavaista.

En koe ennen enkä nyt aset-
tuneeni esteettisesti mihinkään 
kategoriaan tai genreen. Minulla ei 
ole koskaan ollut suuria esikuvia 

tai edes samaistumisen kohteita 
musiikin historiassa tai nykyisyy-
dessä. Tyypillisen millenniaalin 
liukasliikkeisellä indentiteetillä 
ahdistun määritelmistä sekä 
hierarkioista ja tunnen säännöl-
lisin väliajoin tarvetta opetella 
jotain, mistä en tiedä ennestään 
mitään. Viimeaikaiset projektini 
ovat sisältäneet kollektiivisävel-
tämistä, esitystaidetta, tunteiden 
hakkerointia, live-elektroniikkaa, 
ympäristötieteen popularisoin-
tia puussa viulua soittaen sekä 
konserttikappaleen muodollista 
hajoamista.

Olen ihminen, jolle asiat ovat 
harvoin yksinkertaisia. Elämä 
etenee kriisien kautta, ja jokaista 
asiaa vatvotaan asiaankuuluvalla 
herkkyydellä ja perusteellisella 
pohdinnalla. Toivon, etten kos-
kaan pääse tästä piirteestä eroon 
tai lakkaa ärsyyntymästä yksin-
kertaisista ratkaisuista mieles-
täni monimutkaisiin ongelmiin. 
Ehkäpä juuri tästä syystä ihmiset 
ovat tällä hetkellä suuri taiteel-
lisen kiinnostuksen kohteeni. 
Sosiaaliset normit, vuorovaikutus 
ja eettiset kysymykset pohditutta-
vat. Mielestäni on sokeutta olla nä-
kemättä ideologiaa, arvovalintoja 
ja sosiaalisia rakenteita yhtä lailla 
musiikissa kuin kaikkialla muual-
lakin missä ihmisiä on.

INSPIRAATIO
Oikeudenmukaisuuteen ja ympä-
ristöhuoleen liittyvät kysymykset 

värittävät elämääni. Toivon että ta-
sa-arvo menee liian pitkälle ja että 
ihmiskunnan tulevaisuus on alati 
empaattisempi. Aivojen venyttä-
misen lisäksi myös oman kehon 
taitojen ja rajojen venyttäminen 

akrobatiaharrastusten kautta kuu-
luu kiinnostuksiini.

KOLME	TEOSTA
The Collection of Social  

Games, part I (2019). 
Kantaesitys Musiikkitalon Black Boxissa 
11.4.2019 Electrophonics III -konsertissa.  

Esiintyjänä ihon sähkönjohtavuutta  
mittaavin sensorein varustettu  

Anna-Sofia Anttonen. 

Frammentario (2017).
Huilu ja jousitrio. Kantaesittänyt Sienan 

Accademia Musicale di Chigiana  
-kesäakatemiassa Quartetto Prometeo  

ja Matteo Cesari.

Taivaani maalla ei ole nimeä (2016).
Kuusitoistaääninen sekakuoro. Kantaesit-
tänyt Helsingin Kamarikuoro Viitasaaren 

Musiikin aika -festivaalilla Einojuhani Rau-
tavaara -kuorosävellyskilpailun finaalissa.
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Suomen Säveltäjät:  
Uusi jäsen 

MATILDA 
SEPPÄLÄ
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O len säveltäjä, taiteilija ja 
vuodesta 2017 alkaen myös 
Helsingissä sijaitsevan 
taiteilijavetoisen Myymälä2-

gallerian toiminnanjohtaja. Tämän 
lisäksi toimin nuorena akateemikkona 
ja musikologina, ja kirjoitan artikkeleita 
musiikin ja taiteen fenomenologiasta.

Synnyin lähetyslapsena Muscatissa 
Omanissa vuonna 1983 ja kasvoin 
nuoruuteni Lähi-idän ja Kiteen vä-
lillä. Erityisen pitkän ajan asuin 
Jerusalemissa ja sitä ympäröivissä 
arabikylissä, kunnes muutin Suomeen 
vuonna 2002.

Musiikin opiskelun aloitin lapsena, 
ja olen siitä asti soittanut eri orkeste-
risoittimia. Vahvimmat musiikilliset 
vaikutukseni olivat kuitenkin klassisen 
intialaisen musiikin sekä kuubalaisen 
musiikin opiskelu teini-iässä, jolloin 
myös aloitin säveltämisen. Nämä musii-
kit johdattivat minut nopeasti mikro-
tonaalisen musiikin pariin, kun vuonna 
2005 muutin Lontooseen opiskelemaan 
säveltämistä Brunel University of West 
London -yliopistossa Christopher 
Foxin, Richard Barrettin ja Peter 
Wiegoldin kanssa. Wiegoldin kanssa 
opiskelin myös orkesterin johtamista. 
Tänä aikana ensisijainen kiinnostuk-
seni kohde oli elektronisten soitinten 
rakentaminen ja ohjelmointi sekä 
niiden käyttö oopperassa ja musiik-
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INSPIRAATIO
Historiallisten arkistojen lukeminen

Politiikka ja juridiikka
Muusikot

KOLME	TEOSTA
Valigia Avvolgente (2018),  

itserakennettu soitin/sävellys. 
Käännös: ympärille kiertyvä matka-
laukku. Kantaesitys: Timo Tuhkanen 
7/2018, osana Fondazioni Orestiadin 

ja Collective Intelligence -ryhmän 
näyttelyä ”Growing a Language”, 
Museo delle Trame Medirranee, 

Gibellina, Italia.

Heel (2016),  
Paetzold-nokkahuilu ja elektroniikka. 

Kantaesitys: Susanne Fröhlich ja 
Thomas Mann, 6/2017, luftArt (Fes-

tival EnCounterpoints / Neue Music 
im Winskiez), Berliini, Saksa.

ESCHATON (2014),  
generatiivinen sonifioitu data. 

Kantaesitys: 9/2014, FILE Electric 
Language International Festival, São 

Paolo, Brasilia.

kanssa. Vuonna 2016 aloitin väitöskir-
jani sävellyksestä University of Leedsin 
School of Musicissa, jossa valvoji-
nani ovat Martin Iddon sekä Scott 
McLaughlin. Tarkoitukseni on väitellä 
ja valmistua vuonna 2019.

Taiteellinen työskentelyni nousee 
musiikin ja kuvataiteiden yhtymä-
kohdasta, koska olen kiinnostunut 
instrumenteista sekä musiikin ja 
tieteen välineinä että kauniina esineinä. 
Kiinnostukseni arkistoihin ja ensisijai-
siin kosketeltaviin materiaaleihin antaa 
minulle prosessin, jossa historiallisen 
tutkimuksen kautta saavun narratiivi-
siin kysymyksiin, joiden avulla pääsen 
käsiksi siihen fyysiseen ja ääntä tuotta-
vaan materiaaliin, jonka avulla musiik-
kini alkaa muodostua ja kertoa mitä 
haluan. Teokseni ovat usein käsitteel-
lisiä, ne kertovat tarinaa ja voivat olla 
hauskoja, vaikka käsittelisivätkin vaka-
via ja historiallisesti vaikeita faktoja.

Yritän rakentaa kaikki käyttämäni 
soittimet itse, olivat ne sitten pe-
rinteisiä orkesterisoittimia tai uusia 
soittimia, ja olen yrittänyt vähentää 
sähkön ja energian käytön teoksissani 
nollaan. Kun rakennan kaikki soittimet, 
voin myös keksiä uusia tapoja, joilla 
sisällyttää muut taiteenlajit musiikin 
tekemiseen. Näin olen säveltänyt 
sellaisia teoksia kuin Maata Näkyvissä 
-festivaalilla esitetty The Land Singing 
(2015), jossa kasvit ja hyönteiset voivat 
tulkita sävellystäni yhdessä ihmisten 
kanssa. Tällä hetkellä suurin projektini 
on kahdeksankymmentä vuotta kestävä 
Sonic Independence (2019–2099), jossa 
olen istuttanut sataviisikymmentä puu-
ta, joille rakennan soittimia ja sävellän 
teoksia yrittäessäni musiikin keholli-
suuden avulla etsiä uusia tapoja ja syitä 
kasvattaa ja hoitaa metsää. Teos on ollut 
esillä Kunsthalle Exnergasse WUK -mu-
seossa Wienissä, ja olen luennoinut siitä 
Tukholmassa iaspis-residenssiohjelmas-
sa ja Helsingissä Kuvataideakatemiassa.

Vaikka soittimet kiinnostavat minua 
paljon, en silti oikein usko, että musii-
killa tai taiteella on pääasiallista funkti-
ota. Tärkeämpää on, että läsnäolollani, 
ajatuksillani ja teoillani vaikutan muu-
tokseen maailmassa.

kiteatterissa. Lontoossa työskentelin 
mm. London Sinfoniettan Culture 
Collective -projektissa.

Muutin Suomeen vuonna 2009 ja olen 
työskennellyt Suomessa ja kansainväli-
sesti mm. Susanne Fröhlichin, Hannu 
Vasaran ja dissonArt Ensemblen 

Suomen Säveltäjät:  
Uusi jäsen 

TIMO 
TUHKANEN
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B orn December 2, 1962, 
Simferopol, Ukraine.

The output of Galina 
Grigorjeva has deserved 

appreciation for its remarkably subtle 
and animated melodic style. Her 
music is tightly linked to Slavonic 
sacred music as well as early European 
polyphony. Grigorjeva “orchestrates” 
polyphony with remarkable skill 
and grace, creating meaningful and 
beautiful harmonic flickers amidst 
the fluid texture. She pays utmost 
attention to the expressiveness and 
significance of each interval and 
intonation. There is a lot of air and 
space for breathing in her music.

Born in Crimea, Ukraine, 
Galina Grigorjeva studied at the 
Simferopol Music School and Odessa 
Conservatoire. In 1991, she graduated 
from the St. Petersburg Conservatoire 
under Prof. Yuri Falik and was 
engaged in postgraduate studies 
with Lepo Sumera at the Estonian 
Academy of Music 1994–1998. Galina 
Grigorjeva is appointed Composer-in-
Residence at the NYYD Ensemble for 
the season 2006/2007. Now she works 
as a freelance composer.

Music of Galina Grigorjeva has 
been performed in Ukraine, Russia, 
Poland, Germany, France, USA 
etc. Grigorjeva’s works have been 
performed by Hortus Musicus (artistic 
director Andres Mustonen), Estonian 
Philharmonic Chamber Choir 
(conductor Paul Hillier), Moscow 
Chamber Orchestra (conductor 
Constantine Orbelian), Kremerata 
Baltica (artistic director Gidon 
Kremer), Moscow Patriarchate Choir 
(conductor Anatoly Grindenko), State 
Choir Latvija, percussion ensemble 
Kroumata (Sweden), Raschèr 
Saxophone Quartet, recorder player 
Conrad Steinmann (Switzerland), 
clarinettist Michel Lethiec (France) 
etc. Music of Galina Grigorjeva has 
been performed at several festivals, 
including From Avant-Garde to the 
Present Day (St. Petersburg, 1996), 

Galina Grigorjeva was awarded The 
Heino Eller Music Prize in 2003 and 
the Annual Prize of the Endowment 
for Music of the Cultural Endowment 
of Estonia in 2004 and 2013. In 2014, 
Grigorjeva was ascribed the The Order of 
the White Star Fourth Class. Grigorjeva’s 
author CD In Paradisum was awarded 
the Estonian Music Prize in the category 
of Classical album in 2015.

Her works have been published by 
Theatre of Voices Edition and EMIC.
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Two Days and Two Nights (Ukraine, 
2001 and 2003), December Nights 
(Moscow, 2002), Naantali Music Festival 
(Finland), Lockenhaus Festival (Austria, 
2003), Festival Pablo Casals in Prades 
(France, 2004) etc.

The Estonian Radio has twice 
chosen Grigorjeva’s work to represent 
Estonia at the International Rostrum 
of Composers: On Leaving in 2000, in 
Amsterdam, and Lament in 2002, in 
Paris.

Suomen Säveltäjät:  
Uusi jäsen 

GALINA 
GRIGORJEVA
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T uubataiteilija Harri Lidsle 
on koonnut Rambling 
elephant rag -levylle (Pilfink) 
valikoiman suomalaista 

tuubamusiikkia. Mukana musisoivat 
pianisti Tuomas Turriago ja lyömä-
soittaja Casper Lidsle. Virtuoottisen 
nimiteoksen (Markus Fagerudd, 2012) 
lisäksi levyn painokkainta antia ovat 
Juhani Komulaisen pahaenteinen 
The ides of March (1998) sekä Albert 
Lenkiewiczin Nostalgic images (2011–
2012), jossa tuuba ja pianon ylärekisteri 
tekevät soinnista avaran ja raikkaan. 
Julkaisu on kaikkiaan sympaattinen ja 
selväksi käy, että tuuba on monipuoli-
nen, lyyrinenkin soitin.

Mikko Heiniön seitsemän laulun sarja 
Syyskesän laulu (2008) on tallennettu 
Alban levylle yhdessä Yrjö Kilpisen 
laulujen kanssa. Heiniön säveltämä 
lavea, hallittu ja valoisa kokonaisuus on 
sopusoinnussa Lassi Nummen elämää ja 
siitä luopumista pohdiskelevien runojen 
kanssa. Sami Luttisen soinnikas basso 
saa tasaveroiseksi kumppanikseen Tuula 
Hällströmin milloin askeettisen, milloin 
rehevän soinnikkaan piano-osan.

Yhdysvaltalaisen sellisti Wilhelmina 
Smith on levyttänyt Ondinelle Esa-
Pekka Salosen ja Kaija Saariahon 
sooloselloteoksia. Salosen takkuisen 
virtuoottinen YTA III (1986) olisi pa-
remmin edukseen konserttitilanteessa, 
vaikkapa juuri Smithin voimallisessa 
käsittelyssä. Knock, breathe, shine 
(2010) on jo hillitympi. Asetelma antaa 
mahdollisuuden vertailla säveltäjiä, 
etenkin kun mukana on kumman-
kin panos Anssi Karttuselle lahjaksi 
sävellettyyn Mystery variations -sarjaan 
(2010). Lähtökohtana ollut Giuseppe 
Colombin (1635–1694) Chiacona 
toimii levyllä vedenjakajana siirryt-
täessä Saariahon maailmaan. Dreaming 
chaconne (2010) on verhottu kar-
heaan yläsävelutuun, ja Sept papillons 
-teoksen (2000) perhoset lepattelevat 
levottomasti.

L A H O N N E I TA Ä Ä N I Ä 

Helsingin kamarikuoron levy Reports 
(Bis), joka sisältää Perttu Haapasen sä-
vellyksiä, ei päästä helpolla esittäjiä eikä 
kuulijaa. Haapasen tavaramerkkinä on 
tekstin purkaminen osiin, sen osasilla 

leikittely ja alkuperäisen merkityksen 
muuntelu. Tätä kautta lähestytään 
hätkähdyttäviä, epämiellyttäviäkin 
aiheita, kuten sukurutsaa teoksissa 
Kullervo Clusters (2010/2016) ja Report 
(2012/2016). Taxidermic Peter -teok-
sessa (2014/2016) kuorolaiset soittavat 
esimerkiksi vinkuleluja, saksia, lusikoita 
ja poraa, mutta Haapanen taitaa myös 
kauniisti soivien kuoroharmonioiden 
rakentamisen.

Levyllä kiehtovinta on säveltäjän 
mieltymys erikoisiin äänentuottota-
poihin. Laulajat taipuvat taidokkaasti 
maiskutuksiin, vihellyksiin ja narinaan. 
Vaikuttavin esimerkki on Strophes II 
(2007/2009), joka on muodostunut 
salaperäisen surumielisestä Strophesista 
(2006/2010) säveltäjän sanoin ”la-
hoamis- ja hajoamisprosessin” kautta. 
Äänet ovat vaimeita ja ruumiillisia, ja 
kokonaisuus on sekä tinkimättömän 
avantgardistinen että omituisen kaunis.

Haapasen musiikkia kuullaan myös 
Suomalaisen barokkiorkesterin 
Helsinki Window -levyllä (FiBO). Coral 
counterpointin (2015/2016) erikoiset 
sointivärit saavat taas kuulijan valpastu-

TUUBA JA VINKULELUT PÄÄSEVÄT ÄÄNEEN UUSIMMILLA 

LEVYILLÄ, JOTKA SISÄLTÄVÄT KOTIMAISTEN SÄVELTÄJIEN 

MUSIIKKIA. RUUHKA-SUOMEN YLIVALTAA VASTUSTAVAT 

MERI-LAPPI JA RUOTSIN NORRBOTTEN, JA URUT OS OITTAVAT 

VOIMANSA NYKYMUSIIKKI-INSTRUMENTTINA.

Rambling elephant rag  
- suomalaista tuubamusiikkia
Säv. Markus Fagerudd, Juhani Komulainen, 
Albert Lenkiewicz, Luis Pasquet, Harri 
Ahmas ja Timo Ruskeepää. Harri Lidsle 
(tuuba), Tuomas Turriago (piano), Casper 
Lidsle (lyömäsoittimet). Pilfink JJVCD-201.

Songs of late summer
Mikko Heiniön ja Yrjö Kilpisen lauluja. Sami 
Luttinen (basso), Tuula Hällström (piano). 
Alba, ABCD 427.

Kevään
uusia 
levyjä
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maan. Haapanen on suunnitellut teoksen 
jatkoksi Bachin Brandenburgilaisille 
konsertoille, pääosassa on tällä kertaa fa-
gotti. Suomalainen barokkiorkesteri on 
kunnostautunut nykymusiikin esittäjänä, 
ja sekä Coral Counterpoint että Jukka 
Tiensuun Innuo (2017) ovat orkesterin 
tilaamia. Innuo on notkean melodinen, 
kirkkaiden ja tummien soitinryhmien 
vuoropuhelulla leikittelevä teos.

P O H J O I N E N U LO T T U V U U S

Norrbotten Big Bandin toiminta  
ulottuu pohjoisella alueella yli valtio- 
rajojen, ja Rovaniemeltä kotoisin oleva 
Outi Tarkiainen on ollut luonteva 
valinta orkesterin residenssisävel-
täjäksi. Yhteistyön tuloksena syntyi 
levy Unpainted portraits (Prophone). 
Teemaksi nousee naisasia, ja muotoku-
vansa saavat niin suffragetit (Suffragette 
dance) kuin tänä vuonna 175-vuotisjuh-
liaan viettävä Minna Canthkin (Minna’s 
dream). Säveltäjä-kapellimestari 
Tarkiaisen musiikki on luontevaa ja 
raikasta, pippurisesti svengaavaa sekä 
traditiotietoista. Monet soolot ihastut-
tavat, esimerkkinä huilu ja raikkaasti 

pulppuileva piano kappaleessa Born on 
other star, joka on saanut innoituksensa 
saamelaisen Rauni Magga Lukkarin 
runoudesta.

Gestures of winter -levyllä (Pilfink) 
Meri-Lapin jousikvartetti soittaa 
Kai Niemisen kolme jousikvartettoa. 
Levy on julkaistu Kemin kaupungin 
150-vuotispäivänä, ja kansivihkonen 
sisältääkin tietoa Kemin historiasta sekä 
kuvia lumilinnasta. Teosesittelyt jäävät 
epämääräisiksi, esimerkiksi kvartetto-
jen sävellysvuosista (1999, 2014, 2017) 
mainitaan vain ensimmäinen. Musiikki 
on perusluonteeltaan kiireetöntä ja 
tunnustelevaa. Säveltäjän luonnehdinta 
kolmen kvarteton kokonaisuudesta on 
osuva: ne ”liittyvät merilappilaiseen 
talviseen atmosfääriin ja talven valoon”.

U R K U AU K I!

Urkutaiteilija Susanne Kujalan levy 
Organ music of the 21st century (Alba) 
vakuuttaa kuulijan siitä, miten loistavia 
mahdollisuuksia urut tarjoavat nykysä-
veltäjille. Kokonaisuus on kauttaaltaan 
laadukas ja vauhdikas. Maija Hynnisen 

Trois Mondes uruille ja elektroniikalle 
(2010–2011) leikittelee illuusioilla. 
Kolmas osa, L’escalier à spirale, raken-
tuu näennäisen loputtomille asteikoille. 
Olli Virtaperkon teoksessa Dawkins 
(2007–2008) kierteet eivät ole portaissa 
vaan DNA:ssa, päätösosan melodiois-
sa, jotka kiemurtelevat urkupisteen 
yläpuolella.

Veli Kujalan Cyclone (2006) muistuttaa 
siitä, että urut voivat pauhata luon-
nonvoimien tavoin. Minna Leinosen 
teoksessa Par Préférence (2009) unisono 
ja sointimassat vuorottelevat, ja am-
molleen urku aukeaa Antti Auvisen 
teoksessa Singel Excelsis (2012). 
Levyllä soivat Turun tuomiokirkon 
pääurut, Kallion kirkon lehteriurut ja 
Paavalinkirkon pääurut. Äänikerrat on 
lueteltu kansitekstissä, mutta asiaan 
vihkiytymätön lukisi mielellään muu-
taman lauseen siitä, mitä seurauksia 
soittimen valinnalla on muusikon ja 
kuulijan kannalta.

ANNA PULKKIS

Kirjoittaja on Sibelius-tutkija ja 
musiikkikirjoittaja.

Esa-Pekka Salonen, Kaija Saariaho - 
Works for solo cello
Wilhelmina Smith (sello). Ondine, 
ODE 1294-2.

Reports - Choral works 
by Perttu Haapanen
Helsingin kamarikuoro, 
joht. Nils Schweckendiek. 
BIS-2452.

Helsinki Window
Säv. Jukka Tiensuu, Perttu 
Haapanen ja Sarah Nemtsov. 
Suomalainen barokkiorkesteri. 
FiBO 002.

Unpainted portraits
Outi Tarkiaisen sävellyksiä. 
Norrbotten big band, joht. 
Tarkiainen. Prophone, PCD 187.

Gestures of winter – Three string 
quartets by Kai Nieminen
Meri-Lapin jousikvartetti. Pilfink, 
JJVCD-204.

Organ music of the 21st century
Säv. Veli Kujala, Maija Hynninen, Minna 
Leinonen, Olli Virtaperko ja Antti 
Auvinen. Susanne Kujala (urut). Alba, 
ABCD 440.
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Päivittyvä kantaesitysten  
listaus verkossa
 composers.fi/tapahtumat/#kantaesitys-fi

Orkesteriteosten kantaesityksiä
 sinfoniaorkesterit.fi/fi/konserttikalenteri

Facebook
 Nykkäri-konserttikalenteri

Kantaesityksiä

S Y K S Y  2 0 1 8 –

S Y K S Y  2 0 1 9

Kantaesityksiä on koottu pääosin Suomen 
Säveltäjät ry:n jäsenten ilmoittamien 

tietojen pohjalta. Joitain kanta-
esitystietoja 2018 ja 2019 on julkaistu 

jo Kompositiossa 2/2018.
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7.7.
PEKKA JALKANEN
Jean Sibelius kohtaa Pedri Shemeikan
Karoliina Kantelinen (laulu), Jussi 
Makkonen (sello), Nazig Azezin (piano)
Monola-gaala, Lieksa

17.9.
PERTTI JALAVA
Kiiruhdin kaukaa
Vantaa Pops Orchestra, joht. Nick Davies
Kulttuuritalo Martinus, Vantaa

29.12.
ANDRUS KALLASTU
ŠAMAANI SURM | LA MORT DU 
SHAMANE
I Olukord | Situation 
II Muutumine | Transformation
Ensemble U
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
kammersaal, Viro

2 0 1 9 

H E L M I K U U

1.2.
ESA HELASVUO
Jos lukisi 
Aarne Pelkonen (baritoni),  
Ilmo Ranta (piano)
MIKKO NISULA
Yön enkeli
Kaisa Ranta (sopraano),  
Ilmo Ranta (piano)
Temppeliaukion kirkko, Helsinki

4.2.
SEBASTIAN HILLI
Butterfly Curve
Norrbotten NEO ensemble,  
joht. Aaron Holloway-Nahum
Studio Avustivum, Stora salen,  
Piitime, Ruotsi

5.2.
AULIS SALLINEN
Sonata per violino e piano opus 113
Elina Vähälä (viulu),  
Paavali Jumppanen (piano)
Verkatehdas, Hämeenlinna 

6.2.
MARKKU KLAMI
Voyage
Hanna Juutilainen (huilu),  
Asko Heiskanen (klarinetti),  
Markku Laakso (kitara)
Hannikaisen Sali, Nurmes-talo

15.2.
VELI KUJALA
Shape-Shifter
Petteri Waris (harmonikka),  
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri,  
joht. Tomas Djupsjöbacka 
Konservatorion sali, Kokkola
Kokkolan Talviharmonikka-festivaalin 
ja Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin 
tilaus

”Harmonikkakonsertto Shape-
Shifter sai alkunsa Raimo Vertaisen 
ideasta eräässä illanvietossa 
kolmisen vuotta sitten. Harmonikka 
on oma instrumenttini ja soittimeni 
rajoittuneesta konserttorepertuaarista 
johtuen olen ollut varsin aloitteellinen 
uusien konserttojen tilaamisessa. 
Siitä huolimatta (tai ehkä juuri sen 
vuoksi) konserton säveltäminen 
tuntui ongelmalliselta. Erityisen 
hankalalta tuntui kysymys siitä, mikä 
on harmonikalle luonteenomaisinta 
materiaalia, toisin sanottuna minkä 
vuoksi juuri harmonikan pitäisi olla 
vaikkapa jousiorkesterin solistina.

Jossain vaiheessa sävellysprosessia 
tajusin, että vanha ajatukseni 
harmonikasta eräänlaisena 

’sointivärikameleonttina’, joka pystyy 
sulautumaan luontevasti lähes 
kokoonpanoon kuin kokoonpanoon, 
pätee siihen myös soolosoittimena: ei ole 
olemassa harmonikalle luonteenomaisinta 
roolia vaan sille on nimenomaan 
luontevaa toimia hyvin erilaisissa 
rooleissa. Näin ollen kappaleen nimi oli 
syntynyt ja sitä mukaa myös teoksen 
muoto, jossa alun jousiorkesteriin 
sulautumaan pyrkivästä harmonikasta 
kehittyy erilaisten muodonmuutoksien 
kautta lopulta ekstroverttisen virtuoosinen 
solisti. Matkan varrella instrumentti 
toimii myös muun muassa eräänlaisena 
’moottorina’ ja herkkänä tunnelmoijana.

Shape-Shifter on Kokkolan 
Talviharmonikan ja Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesterin yhteistilaus ja 
sen tilausta on tukenut SKR:n Keski-
Pohjanmaan rahaston ja Teoston 
lisäksi myös vuonna 1981–2019 toiminut 
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin 
kannatusyhdistys. Konsertto on omistettu 
vanhalle harmonikansoitonopettajalleni, 
Kokkolassakin vaikuttaneelle Matti 
Ekmanille, ’miehelle, joka antoi minulle 
musiikin’.” (Veli Kujala 2019.)

M A A L I S K U U

8.3.
CECILIA DAMSTRÖM
Hjärteblad 
Akademiska damkören Linnea,  
joht. Merete Ellegaard
Linköping, Ruotsi

17.3.
ATSO ALMILA
Sonata for bassoon and piano
Otto Virtanen (fagotti),  
Kirmo Lintinen (piano)
Musiikkitalo, Harjoitussali Paavo, Helsinki

24.3.
KARI TIKKA
Prima intenzione
Esa Ruuttunen (baritoni),  
jousiyhtye ja kuoro, joht. Kari Tikka
Temppeliaukion kirkko, Helsinki
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27.3.
LEIF SEGERSTAM
Sinfonia nro 320, “Baking music 
recyclingly…from a Liedreise”
Jyväskylä Sinfonia, joht. Leif Segerstam
Jyväskylän teatteritalo

H U H T I K U U

1.4.
ESA HELASVUO
Good Night my Beloved
Snowflakes Dance
Mountain Biking
Nokkahuilukvartetti ja urut
Helisi Fado
Urut
Sounds in the Andes
Nokkahuilukvartetti
Hyvän paimenen kirkko, Helsinki
Helsingin urkupäivät 2019

6.4.
ILKKA HAMMO
A battuta
Kaaos Ensemble
Forum Box, Helsinki

7.4.
JUKKA LINKOLA
Touko Kesäheinä
Teksti: Jorma Etto
Pekka Haahti (baritoni), 
Saija Lahtinen (harppu)
Konserttitalo Mikaeli, Mikkeli

10.4.
TOMI RÄISÄNEN
i0!
airborne extended: Caroline Mayrhofer 
(Paetzold-nokkahuilu), Elena Gabbrielli 
(bassohuilu) Tina Žerdin (harppu),  
Sonja Leipold (cembalo)
Aristotle University, Thessaloniki, Kreikka

10.4.
PETER HILLI
Psalmi 43
Kamarikuoro Gloria, Harri Viitanen (urut), 
joht. Seppo Murto
Tuomiokirkko, Helsinki

14.4.
MAIJA HYNNINEN
Ina Donna
Quince Vocal Ensemble, Maija Hynninen 
ja Jeremy Wagner (elektroniikka)
Berkeley, California, USA

“Poetry by Ina Coolbrith (1842–1928) 
stroke me as being simultaneously filled 
with lively passion and sorrow. During 
her lifetime she was a remarkable figure 
in the poetic circles of San Francisco, 
but nowadays her work is completely 
forgotten. It is not an uncommon story 
for a female artist balancing between 
getting financially by and focusing on 
her art – an equation that is hard to solve 
even in the present day. 

Instead of using Coolbrith’s texts as 
whole, I decided to create a portrait 
of her – Ina Donna, where Ina as her 
self-chosen artistic name reflects the 
passionate commitment to work while 
Donna has a different perspective, where 
she feels left outside and  describes 
her art in a gloomy setting: ‘This is my 
heritage, mine own, That alien hands 
from me withhold. From barred windows, 
dark and cold, I view, with heart that 
maketh moan.’

In her art, Ina Donna tries to build the 
unreachable. She wants her work to 
live on after she dies. For this portrait, 
I wanted to try to build something 
unreachable and utterly feminine – the 
moon.  I set out to print a 9 inch moon 
on a 3D printer to see if it would actually 
work. Through trial and error, several 
months of work, and after four days of 
printing the moon was ready. The birds, 
the ‘fall of blossom snow upon the 
ground’ of Coolbrith’s poetry made me 
think of Hildegard von Bingen’s music 
and especially her works on the Virgin 
Mary. When my music embraces Bingen 

in the 3rd movement, I think the question 
is left open – whether Ina Donna reaches 
the moon in her work or not.” (Maija 
Hynninen.)

19.4.
ANDRUS KALLASTU
Roomet Jakapi kolm loengut filosoofiast
I Descartes
II Spinoza
III Leibniz
Repoo Ensemble
Pärnu Eliisabeti kirik, Viro

T O U KO K U U

4.5.
JOEL JÄRVENTAUSTA
Most quiet need
Philomel
St George the Martyr, Lontoo, UK

7.5.
JUKKA LINKOLA
Olen lintu pieni
Mieskuoro Euga, joht. Visa Yrjölä 
Turun konserttitalo
Mieskuoro 200 vuotta -juhlakonsertti

7.5.
TAPIO NEVANLINNA
Foto 3
km2: Kalle Hakosalo (vibrafoni),  
Manca Dornik (harmonikka)
Musiikkitalo, Camerata, Helsinki 

8.5.
VLADIMIR AGOPOV
Prayer
Estonian National Male Choir,  
joht. Mikk Üleoja
Kultuurikatel, Tallinna, Viro 
ISCM World Music Days
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”Talvella 2018 sain kuulla, että 
tuttavaperheen 17-vuotias poika oli 
sairastunut syöpään. Tieto järkytti 
minua, kun ajattelin, että poika ei ole 
ehtinyt vielä juuri elääkään, kun jo joutuu 
taistelemaan kuolemaa vastaan. Toivoin 
hartaasti, että voimakas lääkitys tehoaa 
ja poika toipuu sairaudesta. Omasta 
puolestani en voinut tehdä muuta 
kuin pyytää Taivaan Isää auttamaan 
poikaa – ja näin syntyi teokseni Prayer. 
Tekstin valinta osui Psalmiin 6, ’Paranna 
minut, Herra’ ja mieskuoron käyttö oli 
kuin yhteinen rukous, johon sisältyvät 
voimakkaat forte-huudot ja hyvin hiljaiset 
pianissimo-paikat.

Vuoden loppuun mennessä selvisi, 
että poika toipuu ja että rukouksemme 
on kuultu. Kappaleen lopussa soi valoisa 
D-duuri (D=Deum).” (Vladimir Agopov, 
11.5.2019.)

11.5.
ULF LÅNGBACKA
Jag är en duktig flicka – sånger om 
normer
Florakören, joht. Ulf Långbacka 
Oratio de hominis dignitate
Florakören, Brahe Djäknar,  
joht. Ulf Långbacka
Turun konserttitalo

15.5.
MATTI HEININEN
Apparition 9.X: in silenzio
Hana Hasegawa (fagotti)
Richard Jakoby Saal, Hannover, Saksa

20.5.
KIMMO HAKOLA
FIDL op. 99 for violin and orchestra
Soloist competition finalists, Orchestre 
national de Belgique, joht. Hugh Wolff
Palais des Beaux Arts, Bryssel, Belgia

23.5.
PAAVO HEININEN
Michaelmas, Concerto da  
camera op. 143 B 1
Mikkelin kaupunginorkesteri,  
joht. Kaija Saarikettu. 
Mikaeli, Martti Talvela -sali, Mikkeli

25.5.
HARRI AHMAS
Characters
Nora Niskanen (klarinetti),  
Riikka Liinamaa (alttoviulu)
Museokioski, Lahti

26.5.
RIIKKA TALVITIE
Radioessee Hiljainen tieto
Fàtima Boix Cánto (es-clarinet),  
Pirjo Virtanen (alkuperäiskansatutkija)
Yle Radio 1, Radio Variaatio

28.5.
JARKKO HARTIKAINEN
EMBODIED: Soprano + Violin
Meeri Pulakka (sopraano), 
Eriikka Maalismaa (viulu)
Institut finlandais, Pariisi, Ranska

”EMBODIED: Soprano + Violin (2019) 
yhdistää sooloteokset EMBODIED: 
Violin Solo (2018) ja EMBODIED: Soprano 
Solo (2018) yhtä aikaa esitettäväksi 
duoksi. Alun perin itsenäisiksi sävelletyt 
sooloteokset pureutuvat äänentuoton 
soitinspesifiin, keholliseen fyysisyyteen 
lähinnä äänenvärin empaattisen 
kuuntelun houkuttelemana.

Eriikka Maalismaan tilauksesta 
syntyneessä viuluteoksessa 
sekä soittimen puisen kopan 
resonaatiotaajuus (ns. susiääni) että 
instrumentin metallisten kielten hauraat 
luonnonhuiluäänet ruumiillistuvat 
’elävässä’ epästabiiliudessaan ja 
anatomisissa suhteissaan jopa teoksen 
muodossa, joka on syntynyt intiimin 

soitin-soittajayhteiselon konkreettisen 
materiaalisuuden tutkimisesta 
tiiviissä yhteistyössä esittäjänsä 
kanssa. Meeri Pulakalle omistetussa 
sopraanoteoksessa – esiintyjän ja 
instrumentin ollessa yhtä – vastaava 
metodiikka kohdistuu paitsi yksilölliseen, 
katkeamattoman äänentuoton 
ja hengityksen suhteeseen sekä 
vokaaliformanttien ja rekisterialueiden 
kaksi- ja kolmiäänisyyteen, myös 
vibrato-tremolon erilaisiin anatomisiin 
paikallistuksiin kehossa. Tämä johtaa 
teoksen lopussa koko kropassa tuntuvan 
ja myötätuntoa herättävän tunteen 
esille päästämiseen, joka hämärtää rajaa 
musiikin ja esitystaiteen välillä.

Sopraanoteoksen sävellysprosessin 
loppuvaiheilla kokeilin hetken 
mielijohteesta, miltä lähtökohtiensa 
puolestakin sisarteoksina näyttäytyneet, 
samassa trasteverelaisessa 
residenssihuoneessa alkunsa saaneet 
soolokappaleet kuulostaisivat 
päällekkäin, kuin samassa tilassa 
hengittävinä olentoina. Tuloksena 
syntynyt, soittimien yksilöllisistä 
kehollisista lähtökohdista määräytynyt 
kontrapunkti oli niin maagista, 
luonnollisella tavalla hengittävää ja 
linjojensa vahvuudessa ikään kuin 
rinnakkain samaan suuntaan kulkevaa 
elämää, että en voinut lopulta muuta kuin 
kirjoittaa teosten kantaesitysäänitteiden 
montaasista transkription nimellä 
EMBODIED: Soprano + Violin.

Pariisin Institut finlandaisin 
järjestämässä sävellyskonsertissani 
kuulemme yhteisöllisesti, miltä näiden, 
ensin erillään esitettyjen sooloteosten 
samanaikainen kohtaaminen kertoo 
yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden 
suhteesta, empatiasta, läsnäolosta ja 
moniäänisyydestä – jonka länsimaisten, 
viime aikoina kovia kokeneiden 
syntysijojen naapurissa meillä on kunnia 
olla.” (Jarkko Hartikainen, 2019.)

31.5.
KALEVI AHO
Solo XIII pasuunalle
Rocco Rescigno (pasuuna)
Pasian di Prato, Italia
Risuonanze-festivaali
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Kantaesittäjä

MARKO MYÖHÄNEN, 
ELEKTRONIIKKA

”M
e ollaan 
mahdol-
listajia; ta-
vallaan osa 
tuotantoa, 

mutta myös muusikoita.” Elektronimuusik-
ko Marko Myöhänen kertoo elektroniikan 
soittajan roolin riippuvan esitettävästä 
teoksesta. ”Yksinkertaisissa nauhateok-
sissa soittaja käynnistää nauhat pedaalilla 
itse. Silloin minun roolini on pitää huoli 
siitä, että kokonaisuus kuulostaa hyvältä. 
Se on lähinnä miksaamista, ei varsinaista 
soittamista. Sitten taas on teoksia, joissa 
elektroniikka on tarkasti nuotinnettu, jolloin 
olemme muusikoita siinä missä muutkin.” 

Myös tuottavien tahojen suhtautuminen 
elektroniikan soittajiin vaihtelee. Paljon 
elektroniikkaa käyttävät ryhmät, kuten 
Avanti! tai defunensemble, pitävät elekt-
roniikan soittajia ennen kaikkea  
 

muusikoina, mutta tottumattomammat 
toimijat sijoittavat heidät roudariosastoon. 
”Joskus ajatellaan, että tuo on vaan se 
tyyppi, joka laittaa mikit ja kajarit.” Myöhä-
sen mukaan enää ei kuitenkaan riitä, että 
teknikko hallitsee tekniikan ja muusikko 
musiikin: ”Siinä välillä on niin paljon asioita, 
jotka pitää tehdä, että teos kuulostaa 
hyvältä.”

Päätyökseen Myöhänen on jo kymme-
nen vuoden ajan toiminut Sibelius-Akate-
mian esitystekniikkapäällikkönä. Sen lisäksi 
hän tekee freelance-keikkoja elektroniikan 
soittajana aikataulujen salliessa. Myöhä- 
sellä on vain harvoja kollegoita: ”defun- 
ensemblessa soittavat Timo Kurkikangas 
ja Anders Pohjola ovat tällä hetkellä aktii-
visimmat elektronimuusikot”, hän kertoo. 
Myöhänen oli mukana perustamassa defun- 
 

ensembleä ja keikkaili aikaisemmin paljon 
yhtyeen riveissä. Tämänhetkisistä yhteis-
työkumppaneista pitkäaikaisin on jousi- 
kvartetti Meta4.

Sibelius-Akatemiassa Myöhänen 
pääsee seuraamaan sävellysopiskelijoiden 
kehitystä aitiopaikalta. Hän toivoisi opiske-
lijoiden hyödyntävän esimerkiksi studio-
kursseja nykyistä enemmän: ”Esityksissä 
huomaa, kuka on käynyt studiokurssin, sillä 
heidän materiaalinsa on paljon valmiim-
paa. On eri asia tehdä pienillä kuulokkeilla 
ja läppärillä kotona kuin monen kilowatin 
äänijärjestelmällä, jossa on mieletön määrä 
mahdollisuuksia. Usein ratkaisut, jotka 
kuulostavat tosi isoilta ja kivoilta kotona, 
ovatkin salissa outoja”, hän summaa.

Myös ammattisäveltäjien Myöhänen 
toivoisi tekevän enemmän ja aikaisemmin 
yhteistyötä elektroniikan soittajien kanssa: 
”Rohkeasti voi olla yhteydessä ja kysyä, 
mikä olisi soittajan näkökulmasta järkevin 
tapa tuottaa tiettyjä soundeja – samalla 
tapaa kuin muiltakin muusikoilta kysytään. 
Tällaisesta yhteistyöstä voisi olla säveltäjäl-
lekin paljon hyötyä.” Erityisesti Myöhänen 
haluaisi säveltäjien ottavan huomioon 
elektroniikkaa sisältävien teosten myö-
hemmän esitettävyyden. Jos haluaa, että 
teoksia esitetään viidentoista tai viiden-
kymmenen vuoden päästä, ne kannattaa 
Myöhäsen mukaan tehdä esitettäviksi 
mahdollisimman pienillä kuluilla ja kalus-
toilla. ”Vaikka tekisit kahdeksankanavai-
sen teoksen surround-äänijärjestelmällä, 
kannattaa silti tehdä siitä soitettava myös 
kaksikanavaisena. Silloin eri kokoiset yh-
tyeet ja festivaalit eri kokoisilla budjeteilla 
voivat ottaa sen ohjelmistoon.”

HAASTAT TELU: HANNA ISOLAMMI
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3.6.
MIIKA HYYTIÄINEN
Impossibilities of 3/6/2019
Dejana Sekulic (viulu),  
Miika Hyytiäinen (video)
Les Indes Galantes
Meeri Pulakka (laulu),  
Dejana Sekulic (viulu)
Lied-Leid-Led-Lid
Meeri Pulakka (laulu),  
Dejana Sekulic (viulu)
Cité internationale des arts,  
Pariisi, Ranska

4.6.
LAURI MÄNTYSAARI
Èlègie
Mikko Luoma (harmonikka)
Trossingen, Saksa

5.6.
TUOMAS TURRIAGO
Sonata for Guitar
Janne Malinen (kitara)
Pyynikkisali, Tampere

9.6.
JYRKI LINJAMA
Allerheiligentag IV
Mikko Perkola (viola da gamba)
Kittilän kirkko
Hiljaisuus-festivaali

”Allerheiligentag-sarjan teoksissani on 
materiaalina suomalainen kansankoraali, 
pyhäinpäivän virsi 146 (’Rauhan saivat 
pyhät Herran’). Teossarjaan kuuluu 
ensimmäisenä 15 vuotta sitten syntynyt 
jousitrio, sitten orkesteriteos 10 vuoden 
takaa, kolmantena viime vuonna 

sävelletty 2. jousikvartetto ja neljäntenä 
alkuvuodesta sävelletty Allerheiligentag 
IV soologamballe.

Alun perin aiheen ja materiaalin valinta 
liittyi jousitrion kantaesityksen paikkaan. 
Teos sai ensiesityksensä vanhassa 
kirkossa Seilin saaressa. Saarella 
sijainneen mielisairaalan karu historia 
kutsui kärsimyksen ja kuoleman kuvien 
äärelle. Kiinnyin niin paljon karheaan 
ja komeaan sävelmään, että siitä alkoi 
syntyä tällainen teossarja.

10-minuuttisessa teoksessa on kolme 
osaa (tai taitetta) ja sen säveltämistä on 
tukenut Madetoja-säätiö.” (Jyrki Linjama.)

11.6.
JAAKKO KUUSISTO
Sellokonsertto
Arto Noras (sello), Tallinnan 
kamariorkesteri, joht. Jaakko Kuusisto
Naantalin kirkko
Naantalin musiikkijuhlien tilaus

14.6.
MAGNUS LINDBERG
Nouvelle œuvre
Ensemble intercontemporain,  
joht. Matthias Pintscher
Cité de la musique, Pariisi, Ranska

14.6.
AULIS SALLINEN
Kamarimusiikki 10 opus 114
Elina Vähälä (viulu), Laura Hynninen 
(harppu), Korean Chamber Orchestra, 
joht. Ralf Gothoni
Naantalin kirkko

14.6.
JOUKO TÖTTERSTRÖM
Ballata Quasi una fantasia ”Wilhelm”
Laura Mikkola (piano)
Iitin kirkko

16.6.
SANNA AHVENJÄRVI & TAPIO 
LAPPALAINEN
Bußetuende Zitrusseife
Aleksandra Raszynska (soprano),  
Chih Hui Chang (sello), Vera Klug (huilu), 
Yvonne Zehner (kitara)
Literaturhaus, Salzburg, Itävalta

16.6.
MIOKO YOKOYAMA
A growing crystal
LAURI SUPPONEN
Washboard
Aliisa Neige Barrière (viulu),  
Janne Valkeajoki (harmonikka)
Lab, Kulturhuset, Oslo, Norja
Nordlyd-festivaali

“A special project gathering four 
young rising composer talents under 
the mission of creating repertoire for 
the unusual combination of violin and 
accordion followed by a discussion 
about what freedom means to young 
composers freshly out of school, 
striving to find their own language.” 
(nordlydfestival.com.)

”Aliisan ja Jannen idea on esittää 
kantaesityksiä jokaisessa konsertissa, 
siis projektimme on konserttisarja. 
Teoksessani on värien hiljaisia variaatiota 
niin kuin auringonvaloa kristallin kautta. 
Kaksi instrumenttia muodostavat yhden 
linjan ja heijastuman yhdessä.” (Mioko 
Yokoyama 13.5.2019.)

”Oslossa kantaesitettävä Washboard 
on Laundry Studies -nimisen sarjan 
avausosa. Sarja tutkii pyykinpesun 
kulttuurihistoriaa musiikkiteatterin 
keinoin. Sarjan muut osat esitetään 
duon tulevissa esiintymisissä.” (Lauri 
Supponen 13.5.2019.)

21.6.
KARI VÄKEVÄ
If bees are few
Multichannel fixed media
Loewe Theatre, New York, USA
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28.6.
KALEVI AHO
Jousikvartetti nro. 1 (1967)
Kamus-kvartetti
Solo X käyrätorvelle
Ilkka Puputti (käyrätorvi)
Villaforss, Forssa

29.6.
KALEVI AHO
Solo XVI harpulle
Anneleen Lenaerts (harppu)
Villaforss, Forssa

30.6.
SEPPO POHJOLA
Solo I huilulle
Sami Junnonen (huilu)
Puutarhakahvila Tervapääsky, 
Valkeakoski

H E I N Ä K U U

6.7.
JUHA T. KOSKINEN
Myoken
Kimihiro Yasaka (piano)
Nagoya, Japani

8.7.
MATTI HEININEN
[uusi teos uruille]
Olli Pyylampi (urut)
Kallion kirkko, Helsinki

10.7.
JYRKI LINJAMA
2. jousikvartetto Allerheiligentag III
Sonja Korkeala (viulu), Katinka Korkeala 
(viulu), Diyang Mei (alttoviulu),  
Samuli Peltonen (sello)
Karunan kirkko, Helsinki

21.7.
AKI YLI-SALOMÄKI
Muistiainen
Veera Myllyniemi (klarinetti), Petteri 
Iivonen (viulu), Caleb Wright (alttoviulu), 
Samuli Peltonen (sello) 
Kaskisten musiikkikesä 2019 -festivaali, 
Kaskinen

26.7.
JIMMY LÓPEZ
Pago a la Tierra
Sinfonía por el Perú nuoriso-orkesteri
Perun kansallinen stadion, Lima
2019 Pan American Games Opening 
Ceremony

27.7.
MIIKA HYYTIÄINEN
Lotus - korjattu versio 2019
Elisa Kerola (kantele), live-elektroniikka 
(ääninauha, MIDI-orkesteri, videokuva)
Tuupalan alakoulu, Kuhmo

27.7.
JUHA T. KOSKINEN
Dream Transmission
Lauri Sallinen (klarinetti ja elektroniikka)
Kuhmo

28.7.
OLLI KORTEKANGAS
[uusi teos]
Tomi Satomaa (urut)
Martinkirkko, Turku
Turun urkujuhlat

30.7.
RIIKKA TALVITIE
Transferre
Terhi Paldanius (viulu),  
Eriikka Maalismaa (viulu)
Järvenpää
Meidän festivaali

E L O K U U

1.8.
OLLI KORTEKANGAS
Elämänkuvat
Oratorio. Teksti: Pia Perkiö. 
Päivi Nisula (sopraano), N.N. (baritoni), 
Seinäjoen ja Vaasan kaupunginorkesterit, 
joht. Anna-Maria Helsing
Isokyrö
Korsholman musiikkijuhlat

2.8.
LAURI TOIVIO
Earth – 15 Preludes for Piano
Tuija Hakkila, Risto-Matti Marin,  
Niklas Pokki, Fanny Söderström &  
Kalle Toivio (piano)
Kivijärvi-sali, Serlachius-museo  
Gösta, Mänttä
Mäntän Musiikkijuhlien tilausteos

3.8.
CECILIA DAMSTRÖM
Helene (pianokvintetto)
Kokonainen Festivaali

4.8.
OUTI TARKIAINEN
Midnight Sun Variations  
[Yön auringon variaatiot]
BBC Philharmonic, joht. John Storgårds
Royal Albert Hall, Lontoo, UK
BBC Philharmonic Orchestran ja The 
National Arts Centre Orchestran tilaus

”Yön auringon variaatiot on orkesteriteos 
pohjoisen kesäyön valosta – napapiirin 
yläpuolisen arktisen alueen pohjoisella 
taivaanrannalla taittuvat kesäöisin 
loppumattoman sävyrikkaat värispektrit, 
jotka syksyä kohden peittyvät jälleen 
pimeyteen, hitaasti kaamokseen 
sulkeutuen. Poikani syntyi sinä yönä, 
kun kesän viimeinen lämmin päivä 
avautui syysaamun usvaan. Yön auringon 
variaatiot kuvaa myös naisen kehon 
avautumista uuteen elämään, kahden 
sisäkkäisen kehon eroamista toisistaan 
syntymässä ja eheytymistä takaisin 
omaksi itsekseen yhdessä talveen 
sulkeutuvan valon kanssa. Teoksen 
tilasivat BBC Philharmonic Orchestra 
ja The National Arts Centre Orchestra.” 
(Outi Tarkiainen.)
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S
usanne Kujalan mieles-
tä urut ovat ihanteellinen 
nykymusiikkisoitin, koska 
niiden sointiväriskaala ja 
ilmaisumahdollisuudet ovat 
niin monipuoliset. Kujala 

kertookin uuden urkumusiikin esittämisen 
olevan yksi hänen taiteellisen toimintansa 
tärkeimmistä päämääristä. 

Esittäjänä Kujala on kaikkiruokainen, 
mutta erityisesti dramaturgisesti kiinnos-
tavat sävellykset ja epäkonventionaalinen 
virtuoosisuus kiehtovat häntä. Hän osal-
listuu aktiivisesti uuden urkuohjelmiston 
kartuttamiseen tekemällä säännöllisesti 
sävellystilauksia. ”Olen halunnut tilata teok-
sia erityisesti sellaisilta säveltäjiltä, jotka 
eivät ole ennen kirjoittaneet mitään uruille”, 
hän kertoo. 

”Suurelta osin tilauksia ohjaa intuitio; 
saatan kiinnostua jostakusta säveltäjästä 
esimerkiksi hänen kirjoitustensa perus-
teella, vaikka en olisi hänen musiikkiaan 
paljon kuullutkaan.” Kujala on tyytyväinen 
tilausten kautta saamaansa monipuoliseen 
ja yllätykselliseen ohjelmistoon. Uutta suo-
malaista ohjelmistoa hän esittelee muun 
muassa tuoreella levyllään Organ Music of 
the 21st Century (ks. myös arvio sivulta 35). 

Uruille sävellettäessä nuotinnukseen 
liittyy muutamia sudenkuoppia. ”Varsinkin 
äänikertojen suhteen urkunotaatiossa on 
omat erikoisuutensa. Esimerkiksi tiettyjä 
soundeja ei voi käyttää missä tahansa 
dynamiikassa, ja eri äänikerroissa on hyvin 
omanlaisensa atakit”, Kujala selvittää. 
Hän kuitenkin toivoo säveltäjien tarttuvan 
rohkeasti urkuteosten kirjoittamiseen, ja on 
muun muassa julkaissut YouTube-kanaval-
laan esimerkkejä urkujen mahdollisuuksista 
nykymusiikkisoittimena. 

Kantaesittäjä

SUSANNE KUJALA,  
URUT

Urkuja ennestään tuntemattomien 
säveltäjien työtä helpottaa lisäksi Kujalan 
taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallinen 
osuus, Käsikirja uruista säveltäjille (2013). Se 
löytyy muun muassa Helsingin yliopiston 
Helda-tietokannasta. 

Parhaillaan Kujalalla on meneillään pro-
jekti, jonka puitteissa hän tilaa ja kantaesit-
tää urkukonserttoja yllättävillekin kokoon-
panoille. Konserttojen sarja alkoi vuonna 
2012 Veli Kujalan teoksella CybOrgan 
uruille, infrapunakameraohjatulle live- 

elektroniikalle ja jousille. Viime vuoden 
elokuussa kantaesityksensä sai Sid Hillen 
konsertto Crux uruille ja puhallinorkeste-
rille, ja seuraavaksi vuorossa on Markus 
Fageruddin tekeillä oleva konsertto uruille 
ja big bandille. Sen Kujala kantaesittää 
yhdessä UMO Helsinki Jazz Orchestran 
kanssa vuonna 2020.

 susannekujala.com

HAASTAT TELU: HANNA ISOLAMMI
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4.8.
ARI ROMPPANEN
nicht, sondern...
KAI NIEMINEN
Epitaphe a Milhaud 
Kai Nieminen (kitara)
Jämsän kirkko

7.8.
OUTI TARKIAINEN
Naarasäiti
Aarne Pelkonen (baritoni),  
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri,  
joht. Anna-Maria Helsing
Rauma Festivo

8.8.
SAULI ZINOVJEV
Sospirando 3 ”Fanfare”
Turku
Turun Musiikkijuhlien tilaus

13.8.
KALEVI AHO
Variation XII to Enigma Variations  
for Martyn Brabbins
BBC Symphony Orchestra
Royal Albert Hall, Lontoo, UK 
Konsertti kuuluu Lontoon Proms-
festivaalin sarjaan

18.8.
TUOMAS KETTUNEN
Runner
CECILIA DAMSTRÖM
Öar i ett hav som strömmar (laulusarja 
Henrika Ringbomin runoihin)
Kulttuuritila Nuijamies, Lappeenranta
Kumaus-festivaali

19.8.
SAULI ZINOVJEV
Sospirando 4 ”Schubert”
Sergey Malov (viulu), Anna-Liisa 
Bezrodny (viulu), Atte Kilpeläinen 
(alttoviulu), Jan-Erik Gustafsson (sello), 
Klaus Mäkelä (sello)
Turun tuomiokirkko
Turun Musiikkijuhlien tilaus

29.8.
TUOMAS KETTUNEN
fall, into the ocean
Norrlandoperan Symphony Orchestra, 
joht. Giordano Bellincampi
Uumaja, Ruotsi

“Earth’s continental glaciers have formed 
slowly, layer by layer over hundreds 
of years. The biggest ice sheets are 
found in areas so distant to modern 
society that even time itself seems to be 
frozen. However, even a slight change 
in surrounding conditions can start 
a chain reaction that can lead to fast 
and dramatic consequences; despite 
its apparent stagnation glacier is in 
constant state of change and movement 
and even the most massive structure is 
fragile and vulnerable.

This piece builds on collapsing 
gestures that shatter and distort the 
surface of the music, releasing even 
greater forces along the way. Harmonic 
structure is constructed on rough 
and primitive quarter tone harmonies 
through which solo instruments 
momentarily break surface despite the 
enormous gravity and power created 
by full orchestra. The first ideas for the 
piece came from a video of glacier wall 
collapsing into the ocean and the middle 
section of the piece follows this timeline 
from the first particles to final collapse.

About 10 percent of Earth’s land area 
is covered with glacial ice and glaciers 
store about 75 percent of world’s fresh 
water. If all the ice stored in glaciers 
around the world were to melt, sea level 
would rise about 70 meters. Oldest parts 
of the Antarctic ice sheet are over 2 
million years old.” (Tuomas Kettunen.)

30.8.
MATTHEW WHITTALL
Bright Ferment (String Quartet no. 2)
Callisto Quartet, Eliot Quartett, Marmen 
Quartet, Omer Quartet, Quatuor Agate, 
Quatuor Elmire, Ruisi Quartet, Ulysses 
Quartet, Vera Quartet, Viano String 
Quartet
Eric Harvie Theatre, Banff Centre for Arts 
and Creativity, Banff, Alberta, Canada
Part of the Banff International String 
Quartet Competition 2019

S Y Y S K U U

s.d.
MAX SAVIKANGAS
Silvertone
Keijo Silventoinen (oboe),  
Uusinta Ensemble

1.9.
MARKKU NIKULA
Pajupilli
Teksti: Katri Vala  
Koiton Laulu, joht. Tomas Takolander
Paasitorni, Helsinki
Työväen Sivistysliitto TSL ry:n 100v. 
-juhlakonsertti

4.9.
KALEVI AHO
Konsertto bassoklarinetille ja orkesterille
Mikko Raasakka (bassoklarinetti), 
Jyväskylä Sinfonia, joht. Ville Matvejeff
Jyväskylän teatteri
Jyväskylä Sinfonian tilaus

11.9.
LOTTA WENNÄKOSKI
Om fotspår och ljus
Helsingin kaupunginorkesteri,  
joht. Susanna Mälkki
Musiikkitalo, Helsinki 

26.9.
VELI KUJALA
[uusi teos]
UMO Helsinki Jazz Orchestra, 
joht. Kirmo Lintinen
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27.9.
ILKKA HAMMO
On the Horizon
Radion sinfoniaorkesteri,  
joht. Hannu Lintu
Musiikkitalo, Helsinki

”On the Horizon on toinen sävellykseni 
suurelle sinfoniaorkesterille, mutta 
ensimmäinen, joka saa kantaesityksensä. 
Teoksen lähtökohtana on narratiivisuus; 
sen sisäinen draama kertoo sanatonta 
tarinaansa olematta kuitenkaan suoraan 
ohjelmallinen. Nimensä mukaisesti 
teos kurkottaa horisonttiin pyrkien 
jatkuvasti etenemään kohti harmonisesti 
levollisia tasanteita. Pinnan alla 
kuohuva levottomuus ajaa musiikkia 
vääjäämättömästi uusille alueille. 
Solistinen herkkyys ja massiivinen, 
leveällä pensselillä maalattu jylhä 
orkesterisointi vuorottelevat teoksen 
edetessä kohti lopullista päämääräänsä.” 
(Ilkka Hammo 11.5.2019.)

L O K A K U U

12.10.
KALEVI AHO
Solo XIV klarinetille
Simon Reitmaier (klarinetti)
Innsbruck, Itävalta

12.10.
AKI YLI-SALOMÄKI
Helpottaa jo
Jari Valo (viulu), Petri Kumela (kitara)
Sipoon äänet -festivaali

13.10.
JOUKO TÖTTERSTRÖM
Trubaduuri
Tuiran kamarikuoro, joht. Risto Laitinen
Karjasillan kirkko, Oulu

17.10.
CECILIA DAMSTRÖM
Vickan & Väinö
Hedvig Paulig (sopraano), Ville Salonen 
(tenori), Markus Nieminen (baritoni), 
Janne Valkeajoki (harmonikka)
Aleksanterin teatteri, Helsinki

25.10.
SAULI ZINOVJEV
Un grande sospiro
Tapiola Sinfonietta, joht. Klaus Mäkelä
Espoon kulttuurikeskus
Tapiola Sinfoniettan, Orchestre de 
Chambre de Lausannen ja Kymi 
Sinfoniettan yhteistilaus

27.10.
JUHA T. KOSKINEN
TEN
Ensemble H[akka]
Hiroshima, Japani
”TEN (転) sopraanolle ja 5 soittajalle on 
itselleni erityisen tärkeä teos. Sen on 
tilannut Ensemble H[akka] Hiroshimasta. 
Teoksen nimi tarkoittaa käännekohtaa 
japanin kielellä. Tekstiksi valitsin 
ikivanhan buddhalaisen mantran, jonka 
tarkkaa merkitystä ei kukaan enää tunne. 
Etsin pitkään teokselle sopivaa tekstiä, 
luin Hiroshiman historiaan liittyviä 
teoksia kuten Kenzaburô Ôen ”Hiroshima 
Notes” sekä Keiji Nakazawan vaikuttavan 
mangaeepoksen ”Barfuß durch 
Hiroshima”. Teoksen kantaesityksen 
yhteydessä lokakuun lopulla pidän 
esitelmän Hiroshiman yliopistolla liittyen 
suomalaiseen sävellyspedagogiikkaan.” 
(Juha T. Koskinen 11.5.2019.)

30.10.
SEPPO POHJOLA
Hyvä on hiihtäjän hiihdellä
RIIKKA TALVITIE 
Muistipiiri
Ahjo Ensemble, joht. Paavo Hyökki
Sellosali, Espoo

M A R R A S K U U

1.11.
VELI KUJALA
Concerto for Violin and Symphony 
Orchestra ”Auseil”
Eriikka Maalismaa (viulu), Helsingin 
kaupunginorkesteri, joht. Osmo Vänskä
Musiikkitalo, Helsinki

6.11.
ILARI LAAKSO
Writing These Poems (laulusarja  
Chrys Salt`in neljään runoon)
I Writing These Poems
II Punctuation
III At the Casa de Rebolfe
IV It landed on my page and I 
killed it with The Penguin Book of 
Contemporary British Poetry
Pia Freund (sopraano),  
Anna Laakso (piano)
Villa Lante, Rooma, Italia

7.11.
CECILIA DAMSTRÖM
[uusi kuoroteos]
Akademiska Damkören Lyran,  
joht. Jutta Seppinen
Sellosali, Espoo

8.11.
MATTHEW WHITTALL
String Quartet no. 3
Meta 4: Antti Tikkanen ja Minna Pensola 
(viulu), Atte Kilpeläinen (alttoviulu), 
Tomas Djupsjöbacka (sello) 
Tapiolan kulttuurikeskus, Espoo 

12.11.
KALEVI AHO
Kvintetto pianolle vasemmalle kädelle ja 
jousikvartetille
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Izumi Tateno (piano), Tateno-kvartetti
Tokio, Japani

15.11.
TIINA MYLLÄRINEN
La Preghiera
Marja Nevankallio (kantele)
Lappeenrannan raatihuone

21.11.
TUOMAS KETTUNEN & JAIME 
BELMONTE
Concerto for Film and Orchestra
Lappeenrannan kaupunginorkesteri,  
joht. Vytautas Lukočius
Lappeenranta

27.11.
MATTI HEININEN
towards the extraordinary adventures of 
Baron Munchausen
Radion sinfoniaorkesteri,  
joht. Gustavo Gimeno
Musiikkitalo, Helsinki

”Sytytyslanka hupenee ja kanuuna 
laukeaa; Paroni von Münchhausen 
lentää tykinkuulan päällä kohti 
vihollisen linnoitusta tietämättä miten 
on tilanteeseen joutunut. Kesken 
lennon hänen mieleensä tulvii muistoja 
aiemmista seikkailuista: kiipeämisestä 
kuuhun, hurjasta tanssista kalan 
vatsassa, matkasta tulivuoren sisään. 
Muistot sotkeutuvat toisiinsa, eikä 
hämmentynyt Paroni enää erota tarinoita 
todellisuudesta.

Münchhausenin hahmon takaa löytyy 
todellinen henkilö: hannoverilainen 
vapaaherra Karl Friedrich Hieronymus 
von Münchhausen. Paronin seikkailut 
ilmestyivät alun perin englanniksi, 
Rudolf Erich Raspen kirjassa Baron 

Munchausen’s Narrative of his Marvellous 
Travels and Campaigns in Russia 
(Lontoo 1785), joka tunnetaan paremmin 
nimellä The Surprising Adventures of 
Baron Munchausen. Osa materiaalista 
tuli Paronin kertomuksista, osan Raspe 
lainasi muista lähteistä. Kirjan myötä 
Münchhausen sai maineen liioittelijana 
ja valehtelijana, saks. Lügerbaron, ja suuri 
yleisö unohti hänen olleen historiallinen 
henkilö.

Alkuperäiset seikkailutarinat 
Münchhausenista ovat koomisen 
sankarillisia ja absurdeja. Todellisessa 
Paronissa voi kuitenkin nähdä myös 
identiteettinsä kadottamisen kynnyksellä 
tasapainoilevan traagisen hahmon.

Vaikka Münchhausenin seikkailut ovat 
viihdyttäneet lukijoita yli kahdensadan 
vuoden ajan, hän on yhä purevan 
ajankohtainen. Lisätyn todellisuuden ja 
verkkoprofiloinnin maailmassa fiktio ja 
todellisuus hämärtyvät, ja Paronin kohtalo 
koskettaa meitä kaikkia.” (Matti Heininen.)

27.11.
MINNA LEINONEN
Rememoror
Ville Hautakangas (piano)
Tampere-talo, pieni sali

J O U L U K U U

4.12.
SEPPO POHJOLA
3 Rag Babies
Eveliina Sumelius-Lindblom (piano)
Balderin Sali, Helsinki

5.12.
JIMMY LÓPEZ
Sinfonia No. 2: Ad Astra
Houston Symphony,  
joht. Andrés Orozco-Estrada
Jones Hall, Houston, USA

6.12.
HARRI AHMAS
Sinfonia nr. 4
Sinfonia Lahti, joht. Dima Slobodeniouk
Sibelius-talo, Lahti

S ÄV E L LY S - 
KO N S E R T T E JA

2 0 1 9

LAURI SUPPONEN 
PE 7. ja LA 8.6. 2019,  

klo 19.30
KIRJAN TALO, 

KIRJATYÖNTEKIJÄNKATU 10, 
HELSINKI

LAURI KILPIÖ
KE 29.5. klo 20

TEMPPELIAUKION KIRKKO, 
LUTHERINKATU 3, HELSINKI
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S U O M E N 
S Ä V E L T Ä J I E N 
V U O S I  2 0 1 8

1. Hallinto

2. Jäsenet

3. Talous

4. Edunvalvonta

5. Suomalaisen musiikin 
edistäminen

6. Jäsentoiminta

7. Rahastot

8. Säätiöt

73. toimintavuosi
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Vakinainen:

Toiminnanjohtaja  
Annu Mikkonen
Toimistoassistentti  
Maisa Mikkonen, osa-aikainen
Viestintävastaava
Aarne Toivonen, osa-aikainen  
(vuorotteluvapaalla 1.1.–31.7.)
Hanna Isolammi, osa-aikainen  
(määräaikainen 1.1.–31.7.) 

H E N K I L Ö K U N TA 2.
Jäsenet

Naiset  22
Miehet  195
Kannatusjäsenet  1
Yhteensä  218
5 kunniajäsentä: 
Paavo Heininen, 
Mikko Heiniö,  
Aulis Sallinen, 
Jarmo Sermilä ja  
Tapio Tuomela.

Ero yhdistyksen jäsenyydestä 
myönnettiin Kimmo Kuituselle. 

H A L L I T U S

1.
Hallinto

Antti Auvinen,
puheenjohtaja

Olli Virtaperko,
varapuheenjohtaja

Markku KlamiVeli Kujala Niilo TarnanenPaola LivorsiMinna Leinonen

Määräaikainen:

Ääneni äärelle -hanke:
Tuottaja 
Hanna Kosonen

Pohjoismaiset musiikkipäivät 2018:
Taiteellinen johtaja
Osmo Tapio Räihälä
Tuottaja 
Hanna Kosonen
Tiedottaja 
Tatu Tamminen
Lisäksi Pohjoismaisten musiikkipäivien 
aikana oli palkattua henkilökuntaa 
erilaisissa järjestelytehtävissä. 
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säädäntö, tekijänoikeuteen perustuvat tulot 
ja alan ansaintalogiikka säilyvät mahdol-
lisimman oikeudenmukaisina ja reiluina 
tekijöitä kohtaan.

Kopiosto ry
Kopiosto tilittää nuottien kopioinnista 
saadut korvaukset kollektiivisesti jäsenjär-
jestöilleen, jotka voivat käyttää saamansa 
korvaukset vain tiettyihin, tarkoin määritel-
tyihin tarkoituksiin. 

Suomen Säveltäjät ry sai Kopiostolta  
kopiointikorvauksia 2018 yhteensä  
235 703 euroa. 

Kopiointikorvaukset tilitysalueittain  
(suluissa vuosi 2017)

Musiikkioppilaitokset 67 414 
 (54 619)
Kirkollishallinto 34 031 
 (36 810)
Kurssimaksuja perivät  
oppilaitokset 36 373 
 (33 100)
Peruskoulut ja lukiot 46 363 
 (42 635)
Uskonnolliset yhteisöt 3 997 
 (4 339)
Ammattioppilaitokset 128 
 (143)
Yliopistot ja AMK:t 586 
 (855)
Digikopiointi 28 938 
 (41 763)
Elinkeinoelämä 17 873 
 ( - )

YHTEENSÄ    235 703    
 (214 264)

Valokopiointikorvauksia käytettiin vuoden 
2018 aikana kansainvälisen toiminnan 
kulujen kattamiseen, musiikin edistämistoi-
mintaan, tiedotustoimintaan sekä Pohjois-
maisten musiikkipäivien järjestämiseen. 
Kirkollishallinnon kopiointikorvauksista 
Suomen Säveltäjät, Suomen Kirjailijaliitto 
ja Finlands Svenska Författareförening ovat 
varanneet vuosittain summan jaettavaksi 
Pegasos-apurahoina suomalaisen lyriikan 
tai librettojen säveltämiseen. Vuonna 2018 
varattiin varoja myös kirkkomusiikin apu-

T U O T O T
Toiminta-avustus/Teosto 202 455

Toiminta-avustus/Valtio 13 000

Valokopiointikorvaukset/Kopiosto 235 703

Projektiavustukset 97 604

Jäsenmaksut 13 025

Sijoitustuotot 21 841

Muut tuotot 10 732

TUOTOT YHTEENSÄ 594 360

K U L U T  
Henkilöstökulut 149 149

Huoneistokulut 32 905

Poistot 1 491

Musiikin edistämis- ja julkaisutoiminta 270 056

  Katettu varauksilla -77 000 

Kansainvälinen toiminta 22 794

Tiedotustoiminta 32 838

Jäsentoiminta 21 907

Kokoukset 17 511

Koulutustoiminta 6 666

Hankkeet 39 253

Taloushallinto 9 223

Toimistokulut 7 699

Muut kulut 1 936

KULUT YHTEENSÄ 536 428

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ  57 932

Yhdistyksen tilintarkastaja oli Kari Lydman (KHT) 
ja varatilintarkastaja Matti Jyrkkiö (KHT).

3.
Talous

4. 
Edunvalvonta

Edunvalvonnasta on tärkeä osa yhdistyk-
sen toimintaa, ja se kohdistuu erityisesti 
tekijänoikeudellisiin asioihin, taiteilijoiden 
toimeentuloon sekä sosiaaliturvaan liitty-
viin kysymyksiin.

Edunvalvontaa tehdään pääosin 
yhteistyössä muiden alan toimijoiden 

kanssa, jotka muodostavat kiinteän 
sidosryhmäverkoston. 

K O T I M A A S S A

Teosto ry
Yhdistyksen tärkein sidosryhmä on 
Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto. 
Teosto kerää ja tilittää säveltäjien tekijän-
oikeuskorvaukset sekä omasta puolestaan 
hoitaa oikeudenhaltijoiden edunvalvontaa 
huolehtimalla siitä, että tekijänoikeuslain-

KOMPOSITIO 1/2019  •  49



on tärkeää. Lausunnossa korostettiin myös 
paikallisten kieliryhmien sekä maahan-
muuttajien tarpeiden huomioon ottamisen 
tärkeyttä.

Hankkeet

Ääneni äärelle
Työryhmä jatkoi sävellyksen alkuopetuk-
sen pedagogiikkaan liittyvää hanketta. 
Koulutetut säveltäjät toimivat useissa eri 
musiikkioppilaitoksissa opettaen sävellyk-
sen alkuopetuksen pedagogiikkaa oppilai-
tosten opettajille sekä antaen sävellyksen 
opetusta oppilaille. SKR:n Pirkanmaan 
rahastolta saadun avustuksen turvin järjes-
tettiin elokuussa säveltäjien koulutus sekä 
laajennettiin toimintaa myös Pirkanmaan 
alueen musiikkioppilaitoksiin. 

Opus 1
Ääneni äärelle -hankkeen puitteissa työ-
ryhmä laati yhteistyössä Musiikinteorian 
ja säveltapailun opettajat ry:n (Mutes ry) 
kanssa sävellyksen alkuopetuksen avuksi 
tarkoitetun verkkosivun osoitteeseen 
www.opus1.fi. Sivusto koostuu työryhmän 
kirjoittamista pedagogisista artikkeleista 
sekä eritasoisille opiskelijoille laatimista 
harjoitteista. Sivustolta löytyvät myös Heidi 
Partin, Riikka Talvitien ja Pasi Lyytikäisen 
erityisesti Opus 1 -sivustoa varten kirjoitta-
mat sävellyksen alkuopetusta ja sävellys-
pedagogian taustoja ja filosofiaa avaavat 
artikkelit. Sivusto on tarkoitettu kaikille, 
jotka antavat sävellyksen perusopetusta 
ja toimivat sävellyksen ohjaajina. Sivuston 
toimitti Anu Ahola ja toteutti farm / Antti 
Kangassalo.

Musiikkioppilaitosten sävellyksen 
opetuksen opetussuunnitelmatyöryhmä
Valmis opetussuunnitelma annetaan 
tiedoksi niin opetushallitukselle kuin 
Musiikkioppilaitosten liitolle. Opetus-
suunnitelman tarkoitus on luoda raamit 
ammattitaitoiselle ja laadukkaalle sävel-
lyksen opetukselle, ja siten myös tuoda 
työtilaisuuksia säveltäjille. 

Lausunnot

Yhdistys on antanut seuraavat esitykset ja 
kannanotot

Lausunto OKM:lle esittävän taiteen 
ja museoiden valtionrahoituksen 
uudistamisesta
Yhdistys otti lausunnossaan kantaa 
VOS-uudistukseen ainoastaan esittävän 
taiteen osalta.

Lausunnossaan yhdistys pääosin kannat-
ti ehdotettuja uudistuksia ja korosti erityi-
sesti vapaan kentän toimijoiden mahdolli-
suuksien kohentamista uudistuksen myötä. 
Lisäksi edellytettiin, että VOS-yhteisöjen 
tulee toimia tiiviissä yhteistyössä kaik-
kien taiteen alan toimijoiden kanssa sekä 
hakea uusia innovatiivisia toimintamalleja 
yhteistyön kehittämiseksi. Yhdistyksen lau-
sunnossa korostettiin myös sitä, että ilman 
taloudellista lisäresursointia uudistusehdo-
tuksilla ei ole edellytyksiä toteutua.

Musiikkitalon uudet urut
Yhdistys lähetti kirjeen Musiikkitalon urku-
jen suunnitteluryhmälle esittäen toiveen 
siitä, että Musiikkitalon tulevat urut palveli-
sivat parhaalla mahdollisella tavalla kaiken-
laisen taidemusiikin esittämistä, myös ny-
kymusiikin. Kirjeessä todettiin mm.: ”Mikäli 
Musiikkitalon urut rakennetaan täyttämään 
tämän päivän taidemusiikin vaatimukset, 
avaa instrumentin käyttömahdollisuus 
konserttisaliolosuhteissa yhdessä sinfo-
niaorkesterin kanssa näköalan kiehtoviin 
ilmaisullisiin mahdollisuuksiin.”

Lausuntopyyntö OKM/Kuntien kulttuuri-
toiminnasta annetun lain uudistamisesta 
Yhdistys piti sinänsä lain uudistamista ter-
vetulleena, mutta totesi, että resurssit pitää 
kohdistaa mieluummin kulttuurin tuotta-
miseen kuin hallinnollisiin kehittämisteh-
täviin. Pienten kuntien osalta kehittämis-
tehtävät saattavat aiheuttaa kohtuuttomia 
kustannuksia. Lausunnossa ehdotettiin 
mahdollisuutta kuntien väliseen yhteistyö-
hön. Todettiin, että hyvinvointipalvelujen 
tuottamiseen tulee voida käyttää myös 
sosiaalitoiminnan varoja, ei ainoastaan 
kulttuuritoiminnan. Muutoinkin kunnan eri 
toimialojen yhteistyö kulttuuritoiminnassa 

rahoihin. Apurahat jakaa Sibelius-rahaston 
hallitus. ks. lähemmin Sibelius-rahasto s. 53.  

Kopioston tallennekorvaukset muo-
dostuvat hyvitysmaksukorvauksesta, joka 
nykyään maksetaan valtion budjettivarois-
ta. Musiikin tallennekorvaukset Kopiosto 
siirtää Teostolle, joka tilittää ne edelleen 
oikeudenhaltijoille.

Forum Artis ry
Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä Forum 
Artisiin, joka valtakunnallisten taiteilijajär-
jestöjen yhteistyöjärjestönä edistää, vaalii 
ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia tai-
teenaloja, eri taiteenalojen kanssakäymistä 
sekä ajaa edustamiensa taiteenalojen 
oikeudellisia ja taloudellisia etuja. 

Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien 
yhteistyöprojekti LYHTY
LYHTY on yhteistyöprojekti luovan alan 
toimintaedellytysten kehittämiseksi. 
Lyhty antaa lausuntoja, ottaa kantaa ja käy 
aktiivista keskustelua päätöksentekijöiden 
kanssa erityisesti tekijänoikeuksiin liitty-
vistä kysymyksistä. LYHDYN toimintaan 
osallistuvat mm. tekijänoikeusjärjestöt sekä 
elokuva- ja musiikkiala. 

Nuorten kapellimestarien kehittämis- ja 
tukiyhdistys 
Yhdistys lakkautettiin joulukuussa 2018 
sen jälkeen, kun sen toiminta oli todettu 
tarpeettomaksi. Yhdistyksen varat siirrettiin 
sääntöjen mukaisesti Taideyliopistolle 
Sibelius-Akatemian kapellimestariluokan 
opiskelijoiden apurahoiksi tai muuhun 
opiskelijoiden opintojen edistämiseen.  

Suomen musiikkineuvosto
Suomen musiikkineuvosto toimii musiik-
kialan järjestöjen yhteiselimenä. Musiik-
kineuvosto laatii säännöllisin väliajoin 
musiikkipoliittisen ohjelman, joka on 
luettavissa musiikkineuvoston verkkosivul-
la www.musiccouncil.fi.
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Yhdenvertaisuus 
Yhdistys allekirjoitti musiikkialan yhteiset 
teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiik-
kialalla: www.yhdenvertainenmusiikkiala.
com. 

Yhdistyksen tasa-arvotyöryhmä valmis-
teli vuoden aikana yhdistykselle suunni-
telman tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 
monimuotoisuuden toteuttamiseksi. Suun-
nitelma hyväksyttiin hallituksen kokoukses-
sa tammikuussa 2019 ja se on luettavissa 
yhdistyksen verkkosivulla.

Työryhmän toimesta järjestettiin 
syyskuussa mentorointitilaisuus, joka oli 
suunnattu ulkomailta Suomeen muutta-
neille säveltäjille. Tilaisuudessa kerrottiin 
apurahojen hakumenettelyistä, suoma-
laisen musiikkielämän rakenteista sekä 
yhdistyksen tarjoamista palveluista.

Yhdistyksen aloitteesta on käynnissä 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa 
hanke Yhdenvertaisesti säveltäen. Hank-
keen tavoitteena on lisätä erityisesti tyttö-
jen kiinnostusta säveltämistä kohtaan sekä 
selvittää tutkimuksen avulla, minkä vuoksi 
säveltäjän ammattiin hakeutuu huomatta-
vasti enemmän poikia kuin tyttöjä.

Metadata 2 -hanke
Yhdistys oli mukana Teoston, sen jäsen-
järjestöjen sekä Gramexin ja sen jäsenjär-
jestöjen kanssa tekemässä selvitystä siitä, 
minkälaisia lisätietoja suoratoistopalvelu-
jen käyttäjät odottavat palveluntuottajilta 
(esim. Spotifylta). Selvityksen teki palvelu-
muotoiluyritys Protoomo. 

Hallitusohjelmatavoitteet
Yhdistys laati omat hallitusohjelmatavoit-
teensa, joista tiedotetaan kansanedustajille 
ja kansanedustajaehdokkaille. Hallitusoh-
jelmatavoitteemme oli nelikohtainen:
• Kulttuurin ja taiteen rahoitus tulee nostaa 

1 prosenttiin valtion budjetista. Samalla 
myös taiteilija-apurahojen tasoa tulee 
korottaa.

• Säveltäjien ja muiden taiteilijoi-
den sosiaaliturva tulee selkeyttää ja 
yhdenmukaistaa.

• Hyvitysmaksun kohtuullinen taso on 
turvattava.

• Koulutussektorin rahoituksen ja rakentei-
den muutosten tulee olla ennakoitavissa.

K A N S A I N VÄ L I S E S T I

ECSA
Kansainvälisen edunvalvonnan merkittävin 
yhteistyökumppani on European Compo-
ser and Songwriter Alliance ECSA, jonka 
tärkein tehtävä on pyrkiä vaikuttamaan 
päätöksentekijöihin erityisesti EU:n piirissä 
esille tulevissa tekijänoikeudellisissa ja 
säveltäjän asemaa koskevissa kysymyk-
sissä. ECSAlla oli vuoden aikana kaksi 
kokousta: ensimmäinen Brysselissä hel-
mikuussa ja toinen Wienissä lokakuussa. 
Viimeksi mainittu kokous oli myös ECSAn 
10-vuotisjuhlakokous.

NKR
Pohjoismainen säveltäjäneuvosto NKR 
koostuu Pohjoismaisten taidemusiikin 
säveltäjäjärjestöjen puheenjohtajista. 
Säveltäjäneuvosto keskustelee säveltäjien 
toimeentuloon, tekijänoikeuksiin ym. am-
matin harjoittamiseen liittyvistä kysymyk-
sistä sekä ottaa tarvittaessa kantaa näihin 
kysymyksiin tarpeelliseksi katsomillaan 
foorumeilla. NKR kokoontui vuoden 2018 
aikana neljä kertaa: 26.1. Reykjavikissa, 4.6. 
Visbyssä, 4.9. Oslossa sekä 11.11. Helsingis-
sä, Pohjoismaisten musiikkipäivien yhtey-
dessä. Pohjoismaisen säveltäjäneuvoston 
puheenjohtajana toimi 11.11. asti Antti 
Auvinen, minkä jälkeen puheenjohtajuus 
siirtyi Norjan säveltäjäyhdistyksen puheen-
johtajalle Jørgen Karlstrømille.

Pohjoismaisten säveltäjäyhdistysten 
operatiivinen työryhmä ns. Pentagon-työ-
ryhmä, kokoontui vuoden aikana kaksi ker-
taa, ensin kesäkuussa ja sitten Pohjoismais-
ten musiikkipäivien aikana marraskuussa. 
Kumpikin kokous pidettiin Helsingissä. 
Kokouksiin osallistuu toimistojen henki-
löstöä tarpeen mukaan. Pentagon-ryhmän 
puheenjohtajana toimi Annu Mikkonen.

Composition as a profession in the 
Nordic countries
Yhdistys osallistui NKR:n ja Pohjoismaisen 
kulttuurirahaston mukana yhteispoh-
joismaisen konferenssin Composition 
as a profession in the Nordic countries 
toteuttamiseen Oslossa Ultima-festivaalin 
yhteydessä. Konferenssissa keskusteltiin 
keinoista ylläpitää ja vahvistaa moni-
muotoista ja yhdenvertaista säveltäjyyttä 

tulevaisuudessa, uusista työskentelymah-
dollisuuksista säveltäjille sekä nykymusiikin 
tehokkaammasta promootiosta Pohjois-
maissa sekä muualla.

5. 
Suomalaisen musiikin 

edistäminen

K O T I M A A S S A 

Suomalaisen musiikin edistäminen on yh-
teistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

Music Finland 
Tärkeä sidosryhmä suomalaisen musii-
kin edistämisessä niin kotimaassa kuin 
ulkomailla on Music Finland. Music Finland 
ylläpitää nuotistoa, josta on mahdollisuus 
saada käyttöön sitä suomalaista musiik-
kia, jota ei ole kustannettu. Lisäksi Music 
Finland tiedottaa uudesta suomalaisesta 
musiikista maailmanlaajuisesti ja edistää 
suomalaisen musiikin tunnettavuutta niin 
kotimaassa kuin ulkomailla. 

Yhdistys järjesti joulukuussa yhteistyös-
sä Music Finlandin kanssa kurssin ”Kuinka 
esittelen omaa työtäni ja osaamistani 
kansainvälisesti”.

Myönnetty edistämistuki
Suomen Säveltäjät edistää suomalaista 
musiikkia mm. Kopiostosta saaduilla kol-
lektiivisesti jaetuilla tekijänoikeuskorvauk-
silla. Näitä korvauksia on jaettu avustuksina 
nykymusiikkifestivaaleille sekä muihin 
tärkeiksi katsottuihin hankkeisiin. Avustuk-
sia jaettiin vuonna 2018 yhteensä 31 740 € 
seuraavasti:
Tampere Biennale 15 000
Viitasaaren Musiikin aika  6 000 
Uuden musiikin lokakuu 3 000
Yrjö Kilpinen -seuran  
lied-kilpailun konsertit 1 500
ISCM 240
Music Finland, tukimaksu 6 000

Lisäksi ostettiin pääsylippuja säveltäjien 
sävellyskonsertteihin, vapaiden ryhmien 
nykymusiikkikonsertteihin, joissa esitet-
tiin suomalaista musiikkia. Näiden lisäksi 
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subventoitiin kotimaisten oopperoiden 
pääsylippuja 30 eurolla/esitys. Lippusub-
ventioista aiheutuneet kulut olivat 1 494 
euroa. 

FMQ
FMQn (Finnish Music Quarterly) pääjulkai-
sijana on toiminut 1.1.2015 lähtien Music 
Finland. Suomen Säveltäjät ry, Muusikkojen 
liitto sekä Sibelius-Akatemia ovat muut 
julkaisijayhteisön jäsenet. FMQ ilmestyy 
paperiversiona kerran vuodessa ja ilmes-
tymisten välillä julkaistaan mm. artikkeleita 
ja konserttiarvioita lehden verkkosivulla. 
Lisäksi lähetetään uutiskirjeitä sähköpostit-
se. FMQ ja Kompositio ovat myös tehneet 
yhteistyötä tilaten yhteisiä tai toisiaan 
täydentäviä artikkeleita näihin lehtiin.

Musiikin Edistämissäätiö MES
Luovan säveltaiteen edistämissäätiö Luse-
sin ja Esittävän säveltaiteen edistämiskes-
kus Esekin toiminnot yhdistänyt Musiikin 
Edistämissäätiö MES aloitti toiminnan 
vuoden 2013 alussa. 

Musiikin edistämissäätiö MES myönsi 
vuonna 2018 tukea eri tehtäväalueille yh-
teensä noin 2,7 milj. euroa. Valtioneuvosto 
esitti hyvitysmaksun pienentämistä ensin 
kahdella miljoonalla eurolla vuonna 2019 ja 
toisella kahdella miljoonalla eurolla vuonna 
2020, minkä vuoksi tilanne alkoi olla myös 
MESin kannalta erittäin huolestuttava. 
Säätiö ryhtyi yhteistyössä tekijänoike-
usjärjestöjen kanssa vaikuttamistyöhön, 
jotta näistä leikkauksista luovuttaisiin. 
Loppuvuodesta näytti siltä, että leikkaukset 
perutaan.

K A N S A I N VÄ L I S E S T I

Pohjoismaiset musiikkipäivät
Pohjoismaiset musiikkipäivät järjestet-
tiin Helsingissä 7.–10.11.2018 Osmo Tapio 
Räihälän toimiessa festivaalin taiteellisena 
johtajana. Festivaalin avajaiskonsertin soitti 
Musiikkitalossa Helsingin kaupunginorkes-
teri kapellimestari Klaus Mäkelän johdolla. 
Solistina oli sellotaiteilija Marko Ylönen. 
Muita konserttipaikkoja olivat mm. Amos 
Rex, G Livelab, ja Suvilahden Tiivistämö. 
Musiikkipäivien esiintyjät olivat suoma-
laisia eturivin nykymusiikkiyhtyeitä, minkä 
lisäksi klubikonserteissa esiintyi myös 

yhtyeitä perinteisen nykymusiikkigenren 
ulkopuolelta. Festivaaliohjelma koostui 
perinteisesti uusista pohjoismaisista teok-
sista, mutta tällä kerralla festivaalivieraaksi 
oli kutsuttu myös säveltäjä Helen Grime 
Skotlannista. 

Festivaalin aikana esitettiin seuraavat 
suomalaisteokset:
Perttu Haapanen:  Lost Boys 
Jouni Hirvelä:  Fracture Mechanics
Maija Hynninen:  Freedom from Fear
Asta Hyvärinen:  Tone Hazard
Sami Klemola:  Concrete
Olli Moilanen:  Ruskan värjäämät lehdet
Ville Raasakka:  Everyday Etudes No. 1:  
 Garden
Adam Vilagi:  Hunger
Itzam Zapata:  Glitch or the  
 Aesthetics of Failure

Musiikkipäivien aikana järjestettiin Keski- 
Helsingin musiikkiopistossa seminaari 
”Pedagogy and Equity in Teaching Com-
position for Young Students”. Seminaarin 
koordinaattorina ja vetäjänä toimi Markku 
Klami.

ISCM 
Kansainvälisen nykymusiikkiseuran ISCM:n 
(The International Society for Contem-
porary Music) Suomen sektiona toimii 
Suomen Säveltäjät ry ja sektion president-
tinä Olli Virtaperko. ISCM:n vuotuinen 
päätapahtuma, nykymusiikkifestivaali 
World Music Days, järjestettiin Pekingissä, 
toukokuussa. Festivaalille valittiin esitet-
täväksi Jukka Tiensuun Ihmix kiinalaiselle 
orkesterille. 

ECF – ECCO
ECF-komitean (European Composers 
Forum) piirissä toimivan ECCO-hankkeen 
puitteissa järjestetään vuosittain konsertte-
ja yhteistyössä eurooppalaisten orkesterei-
den, kuorojen ja yhtyeiden kanssa. 

Vuonna 2018 järjestettiin kaksi konsert-
tia. Näistä ensimmäinen oli Brysselissä hel-
mikuussa, jolloin ranskalainen jousikvartetti 
Quatuor Diotima esitti Kimmo Hakolan 
jousivarteton No. 4, op. 95. Suomalainen 
jury (Jarkko Hartikainen ja Eeva Rysä) valitsi 
kolme suomalaista teosta, joista Hakolan 
teos valittiin konserttiin. 

Syyskuussa Belgradissa pidetyssä kon-
sertissa Serbian radion sinfoniaorkesteri 
soitti kapellimestari Bojan Sudjicin johdolla 
Mikko Nisulan orkesteriteoksen Wellamon 
neidot. Tällä kerralla Suomen juryyn kuului-
vat Marko Hilpo ja Riikka Talvitie.

6. 
Jäsentoiminta

Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä 
ja järjestää tässä tarkoituksessa erilaisia 
seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä 
harjoittaa tiedotustoimintaa. Yhdistys 
järjesti vuoden aikana jäsenkokousten 
lisäksi kaksi seminaaria, joista lähemmin 
Seminaarit-osiossa. 

Yhdistyksen jäsenet voivat varata toi-
miston kautta tietyin reunaehdoin lippuja 
Suomen Kansallisoopperan näytöksiin 
alennettuun hintaan. Lisäksi yhdistyksellä 
on yhteistyösopimuksia uutta musiikkia 
esittävien tahojen kanssa siten, että sä-
veltäjät pääsevät konsertteihin ilmaiseksi, 
kun yhdistys maksaa jäsenten puolesta 
pääsyliput konserttien järjestäjille. 

Yhdistys antaa myös jäsenneuvontaa 
tekijänoikeudellisissa, toimeentulo-, vero-
tus-, sopimus- ym. kysymyksissä. Tarpeen 
vaatiessa on tarjottu myös ulkopuolista 
lainopillista neuvontaa.   

Seminaarit, symposiumit  
ja jäsentilaisuudet

Kevätseminaari järjestettiin 13.4. Tampe-
reella, Kulttuuriravintola Kivessä Tampe-
reella. Aiheena oli Alueellinen taidepolitiik-
ka, josta olivat keskustelemassa professori 
Pauli Rautiainen (Itä-Suomen yliopisto ja 
Tampereen yliopisto), erityisasiantuntija 
Hanna Susitaival (Taike, Joensuun toimi-
piste), erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio 
(SKR), keskustelun puheenjohtajana oli 
toimittaja Markus Leikola. 

Syysseminaaria ei pidetty perinteises-
sä muodossaan. Jäsenten oli kuitenkin 
mahdollisuus osallistua Pohjoismaisten 
musiikkipäivien yhteydessä järjestettyyn 
seminaariin, joka koski nuorille kohdistetta-
van sävellysopetuksen pedagogiikkaa. 
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Jäsentilaisuus Teoston tilityksistä. 
Yhdistys järjesti helmikuussa yhteis-
työssä Teoston kanssa tilaisuuden, joka 
keskittyi Teoston tilityksissä esiintyviin 
ongelmiin. Teoston asiantuntijat olivat 
vastaamassa jäsenten kysymyksiin. Tilai-
suus on edelleen nähtävissä yhdistyksen 
YouTube-kanavalla. 

Viestintä 

Hallitus on laatinut yhdistykselle viestin-
tästrategian, joka vahvistettiin vuoden 2019 
alussa. 

Viestinnän kanavat:
Kotisivu www.composers.fi 
Facebook-ryhmä Suomen Säveltäjät 

www.facebook.com/SuomenSaveltajat 
Facebook-ryhmässä oli vuoden lopussa 

runsaat 600 seuraajaa. Vuonna 2018 eniten 
huomiota saivat julkaisut Pohjoismaisten 
musiikkipäivien aikana, jolloin someaktiivi-
suus festivaalin ympärillä oli vilkasta.

Facebook-ryhmä Säveltäjien notaa-
tio-ohjelmisto -keskustelu (suljettu ryhmä)

https://www.facebook.com/
groups/138566492959408/

Ryhmä perustuu säveltäjien keskinäiseen 
vertaistukeen erilaisissa notaatio-ohjelmiin 
liittyvissä kysymyksissä. 

Jäsenlehti Kompositio, joka ilmestyi 
kaksi kertaa. 

Lehden 1/2018 vastaava toimittaja oli Vil-
le Komppa ja lehdestä 2/2018 vastasi Kare 
Eskola. Toimitussihteerinä toimi Hanna 
Isolammi. Lehden taiton teki farm / Antti 
Kangassalo. Komposition painosmäärä oli 
600.

Muuta

Yhdistys laati toukokuussa EU-direktii-
vin mukaisen tietosuojaselosteen, joka 
määrittää yhdistyksen tietosuojakäytännöt 
(GDPR). Tietosuojaseloste on luettavissa 
yhdistyksen verkkosivuilla.

7. 
Rahastot

O M A K AT T E I S E T  
R A H A S T O T

Yhdistyksellä on 6 omakatteista rahastoa. 
Leevi Madetoja -rahaston tehtävänä on 

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

Madetoja-rahastosta maksetut 
avustukset: 
• Madetoja-säätiö 30 000 euroa apuraho-

jen maksamiseen 
• Apuraha Anna-Leena Lummelle 750 

euroa Madetojan Tampere-kantaatin 
puhtaaksikirjoitukseen 

Toivo Saarenpää -rahaston pääoman 
muodostaa Töölössä, osoitteessa Ilmarin-
katu 8 A 23 sijaitseva huoneisto. Huoneisto 
on sekä Saarenpää-rahaston (60 %) että 
Madetoja-rahaston (40 %) yhteisessä 
omistuksessa. 

Väinö Raitio -rahastosta maksettiin Jean 
Dubélle vuonna 2017 myönnetystä 3 000 
euron avustuksesta 2 000 euroa.

Kajse ja Kalervo Tuukkasen rahaston sekä 
Armas Launis -rahaston varoja ei käytetty 
tilikauden aikana. 

Erik Bergman -rahastosta ei myönnetty 
apurahaa vuonna 2018. Varoja kerätään, 
kunnes on kertynyt noin vuoden pituisen 
työskentelyapurahan verran tuottoja.

8. 
Säätiöt

S U O M E N  S ÄV E LTÄ J Ä I N 
S I B E L I U S - R A H A S T O

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto on 
säätiö, jota hoidetaan erillään yhdistyk-

sen hallinnosta. Yhdistyksen syyskokous 
valitsee vuosittain erovuorossa olevien 
jäsenten tilalle kaksivuotiskaudeksi jäsenet 
säätiön hallitukseen. Rahaston hallitus 
vuonna 2018–2019:

Veli-Matti Puumala, pj
Aki Yli-Salomäki, vpj
Kimmo Hakola
Emil Holmström
Markku Klami
Tapio Lappalainen
Eriikka Maalismaa
Tiina Myllärinen
Eeva Rysä
Niilo Tarnanen

Säätiön asiamiehenä toimi Annu Mikkonen.

Apurahoja varten saatiin Teostolta 30 000 
euron avustus. Vuonna 2018 tukea myön-
nettiin yhteensä 76 200 euroa seuraavasti:

Työskentelyapurahat (28 000 €):
Belmonte Jaime 3 000 €
Gheorghiu Matei 3 000 €
Hirvelä Jouni  5 000 €
Hyvärinen Asta 5 000 €
Livorsi Paola 5 000 €
Mancianti Andrea 2 000 €
Vilagi Adam 5 000 €

Pegasos-avustukset (10 000 €):

Maunuksela Klaus 
Libreton kirjoittamiseen esitykselliseen 
kuunnelmaan   
Säveltäjä: Walter Sallinen 3 000 €

Räihälä Osmo Tapio 
Mm. orkesteriteos, jossa Suvi Vallin tekstiin 
perustuva vokaalisoolo 
Teksti: Suvi Valli 3 000 €
 
Sallinen Walter  
Esityksellisen kuunnelman  
sävellystyöhön  
Teksti: Klaus Maunuksela 3 000 €

Tavi Henriikka  
Libretto Voice is Voices  
-video-oopperaa varten
Säveltäjä: Miika Hyytiäinen 1 000 €
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Kirkkomusiikin säveltäminen (6 000 €):

Sävellystilausavustukset (32 200 €):

Ahjo Ensemble ry Riikka Talvitie Elektroniikkaa hyödyntävä teos sekakuorolle 3 000 €

Anttila, Maija Niilo Tarnanen Sooloteos/auditiivisesti painottunut pakopeli 
bassoklarinetille ja live-elektroniikalle

3 000 €

Hakosalo, Kalle Matilda Seppälä Kamarimusiikkiteos alttoviululle, lyömäsoittimille ja 
elektroniikalle

3 000 €

Järvi, Elisa Juhani Nuorvala Sävellys neljäsosasävelaskelpianolle/ mikrotonaaliselle 
pianolle

2 000 €

Kamarikuoroyhdistys  
Krysostomos ry

Pasi Lyytikäinen Ortodoksinen kirkkomusiikkiteos sekakuorolle 2 500 €

Kleemola, Patrik Harri Suilamo Sooloteos kitaralle 2 500 €

Kreutzer Quartet Joel Järventausta New work for string quartet (2 violins, viola, cello) 3 900 €

Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry / 
Oulunsalo Soi

Veli-Matti Puumala Soolopianosarja 2 500 €

Raasakka, Ville /  
Tristero-pianotrio

Mioko Yokoyama Pianotrio (viulu, sello, piano) 3 400 €

Roche, Heather Maija Hynninen Piece for contrabass clarinet and live electronics 2 500 €

Saxtronauts
Nuño Fernándes 
Ezquerra Saksofonikvartetto 3 900 €

Espoon nuorisokuoro Candomino ry Alex Freeman Suomenkielien kuoroteos 
jumalanpalvelusyhteyteen

3 000 €   
(Sävellystilausavustus)

Jyrki Linjama Via crucis -musiikkihartaus 
uruille

3 000 €  
 (Työskentelyapuraha)
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Auriga Ville Raasakka Puhallinkvintetto 3 500 €

DuvTeatern rf Markus Fagerudd Musiikkiteatteriesitys 5 000 €

Helsingin kamarikuoron  
kannatusyhdistys ry

Alex Freeman Teos sekakuorolle 4 000 €

Hetan Musiikkipäivät ry Outi Tarkiainen Teos baritonille, pianolle ja jousikvartetille/
jousiorkesterille

3 000 €

Holmström, Emil /  
Tristero Piano Trio

Kimmo Kuokkala Teos viululle, sellolle ja pianolle, ja pienelle ad.lib. 
elektroniikalle (kuten kasettinauhureille)

3 000 €

km2 (Kalle Hakosalo,  
Manca Dornik)

Tapio Nevanlinna Teos lyömäsoittimille ja harmonikalle 2 000 €

Komsi, Anu Heinz-Juhani Hofmann Teos sopraanolle ja jousikvartetille,  
teksti Jussi Kylätasku

3 500 €

Kortelainen, Kaisa Lauri Supponen
Miki Liukkosen O-romaaniin pohjautuva 
näyttämökantaatti sekstetille ja kahdelle laulaja-
lausujalle

 4 000 €

Kumela, Petri Perttu Haapanen Teos kitaralle, nukketeatteriesiintyjille, materiaaleille, 
objekteille, valoille ja elektroniikalle

2 000 €

Lygate, Scott Olli Koskelin Kontrabassoklarinettisooloteos 2 000 €

Makkonen, Jussi Jonne Valtonen Lapsille suunnattu Lintu Sininen -teoskokonaisuus 
sellolle, pianolle ja kamariorkesterille

2 000 €

Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry Lauri Kilpiö Teos soolopianolle 2 000 €

Perkola, Mikko Jyrki Linjama Sooloteos viola da gamballe 2 000 €

Puusaari, Maria Jouni Hirvelä Teos sooloviululle, videolle ja ääniraidalle 2 000 €

Pölönen, Juulia Juhani T. Vesikkala Teos konserttikanteleelle ja nauhaelektroniikalle 2 000 €

Sallinen, Lauri Juha T. Koskinen Teos klarinetille ja elektroniikalle 2 000 €

Salovaara, Antti Matti Heininen
Laajamuotoisen soolofagotti-
eloelektroniikkateoksen tilaaminen  
ja esittäminen

2 000 €

Trio TRE Sanna Ahvenjärvi Kamarimusiikkiteos pianolle, viululle ja 
bassoklarinetille

2 000 €

Uusinta Ensemble Sebastian Hilli Teos kamariyhtyeelle ja trumpetille 2 000 €

Virtanen, Sini Jarkko Hartikainen Konsertto viululle ja lyömäsoitinyhtyeelle 2 000 €

M A D E T O J A - S Ä ÄT I Ö
 

Madetoja-säätiö jakaa avustuksia paitsi 
Leevi Madetojan tuotannon julkistamiseen, 
myös sävellystilauksiin sekä suomalaisen 
musiikin esittämiseen ja taltiointiin. Kuten 
Sibelius-rahaston, myös Madetoja-säätiön 
hallinto hoidetaan erillään yhdistyksen 
hallinnosta. 

Yhdistyksen kevätkokous valitsee vuosit-
tain erovuorossa olevat jäsenet kaksivuo-
tiskaudeksi säätiön hallitukseen. Lisäksi yh-
distyksen hallitus nimeää vuosittain yhden 
hallituksen jäsenen vuodeksi kerrallaan. 
Säätiön hallituksen jäsenet olivat Gustav 
Djupsjöbacka (pj), Tapio Nevanlinna, 
Hannu Pohjannoro ja Lotta Wennäkoski 

(vpj) sekä Suomen Säveltäjät ry:n 
hallituksen nimeämänä Minna 
Leinonen. Hallituksen varajäsen 
oli Pertti Jalava. 

Säätiön asiamiehenä toimi  
Annu Mikkonen.

Madetoja-säätiö jakoi avustuksia, yhteensä 68 000 euroa seuraavasti:
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KESÄN JA SYKSYN 2019  
TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

KOMPOSITIO  
2/2019  
ilmestyy

16.12.

26.–30.6.	
SUVISOITTO

Porvoo
Taiteellinen suunnittelija: Baldur Brönnimann

Teema: City of Music
 avantimusic.fi

2.–7.7.
MUSIIKIN AIKA

Viitasaari
Taiteellinen johtaja: Johan Tallgren

Teema: Valon kielioppi – The Grammar of Light
 musiikinaika.org

9.–13.10.
UUDEN MUSIIKIN LOKAKUU

Oulu
Taiteellinen johtaja: Maria Puusaari

 lokakuu.fi

31.10.
SIBELIUS-RAHASTON HAKU

 klaavi.fi

11.12.
TEOSTON SYYSKOKOUS

19.–23.11.
RUSK

Pietarsaari – Jakobstad 
Taiteelliset johtajat: Christoffer Sundqvist,  

Sebastian Fagerlund
 ruskfestival.fi


