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Sinfonia Lahdella on maamme itsenäisyyden juhlavuonna tii-
vis ohjelma sekä kotimaassa että ulkomailla. Tätä kirjoitettaessa  
orkesterin syyskausi on ollut jo hyvän matkaa täydessä käynnissä, 

ja takana on jo monia upeita musiikillisia elämyksiä mm. valtakunnal- 
li seen  Suomi 100 -ohjelmaan sisältyvän Sibelius-festivaalin merkeissä.  
Festivaalille saimme vieraaksemme perinteikkään Sibelius-orkesterin,   
Göteborgin sinfonikot uunituoreen lahtelaislähtöisen ylikapellimesta-
rinsa Santtu-Matias Rouvalin johdolla – upea vierailu saikin hurmioitu-
neen vastaanoton. 

Keväällä 2017 orkesteri kävi konsertoimassa Pietarin Filharmoniassa, ja 
tämä oli aivan ensimmäinen ulkomaanvierailumme ylikapellimestarim-
me Dima Slobodenioukin kanssa. Musiikillisia siltoja itsenäisyysteeman 
hengessä rakennetaan marraskuussa puolestaan länteen, kun orkesteri 
konsertoi Diman kanssa Tukholman Konserttitalossa.

Orkesterin syksyyn sisältyy myös kaksi kaukomatkaa: lokakuussa or-
kesteri tekee uuden aluevaltauksen konsertoimalla Diman johdolla 
Soulissa, Etelä-Koreassa.  Heti itsenäisyyspäivän jälkeen orkesteri läh-
tee vielä Nanjingiin, Kiinaan, ja siellä esiinnytään Sibelius-ohjelmalla 
emeritus ylikapellimestarimme Okko Kamun johdolla. Kiinan-vierailun 
johdosta olemme kutsuneet Lohjan kaupunginorkesterin vierailulle 
Sibeliustaloon  tekemään joulukonsertin yhdessä Lahden musiikkiluok-
kien Laulupuu-kuoron kanssa. Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ on 
jo pitkään ollut yksi Sinfonia Lahden painopistealueista. Tähän sopii  
erinomaisesti osallistuminen Suomen Kulttuurirahaston suurhankkee-
seen Taidetestaajat, jonka puitteissa 2.300 Lahden ja maakunnan kasi-
luokkalaista suuntaa kuulemaan heille räätälöityä  konserttiohjelmaa 
Sibeliustalossa marraskuun alussa.

Hyvät aplodilaiset, tukenne meille on hyvin tärkeää. Käyttehän aktiivises-
ti konserteissamme ja kutsuttehan mukaan myös ystävänne, jotta myös 
yhä uudet ihmiset, nuoret ja vanhemmat-
kin, löytävät tiensä virkistäytymään hie-
non musiikin pariin Sibeliustalon upeissa 
puitteissa.

Lämpimästi tervetuloa ja 
tunnelmallista syksyä kaikille!
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lahden kaupunginorkesteri

To 9.11.2017 klo 13
Pe 10.11.2017 klo 13
Pe 10.11.2017 klo 19 Sibeliustalo
SOTA-AJAN LAULUT
Sinfonia Lahti
Antti Rissanen, kapellimestari
Johanna Försti, laulu
Markus Allan, laulu

To 16.11. klo 19 Sibeliustalo
Pe 17.11. klo 19 Verkatehdas, 
Hämeenlinna

SINFONIAKONSERTTI
Carlos Kalmar, kapellimestari
Stefan Jackiw, viulu               
Witold Lutosławski: Musique funébre
Sergei Prokofjev: Viulukonsertto nro 2
Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 6

To 23.11. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI 
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Baiba Skride, viulu                                                 
Lotta Wennäkoski: Hava
Dmitri Šostakovitš: 
Viulukonsertto nro 2
Jean Sibelius: Sinfonia nro 5

La 20.1. klo 14 ja klo 17 
Felix krohn -Sali
LUMIKUNINGATAR
Sinfonia Lahti
Atso Almila, kapellimestari
Teatteri Hevosenkenkä
Ohajus ja dramatisointi: Kirsi Siren
Musiikki: Tommi Lindell
Rooleissa: Eero Ahre, Outi Haaranen 
ja Sari Kortesmäki

To 25.1. klo 19 Sibeliustalo

SINFONIAKONSERTTI
Jaakko Kuusisto, kapellimestari
Eeva-Kaisa Rönkä, oboe         
Jay Schwartz: Music for orchestra III
Maija Hynninen: Oboekonsertto 
(kantaesitys)
Krzysztof Penderecki: Chaconne
Olivier Messiaen: L’Ascension

Pe 2.2. klo 13
Pe 2.2. klo 19 Sibeliustalo
TANGO ALAKULO
Yona, laulu
Christian Garrick, viulu
David Gordon, piano
Jarmo Julkunen, kitara ja ukulele
Jani Pensola, kontrabasso
Timo Torikka, näyttelijä

To 8.2. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Stefan Dohr, käyrätorvi          
Jörg Widmann: Con brio
W. A. Mozart: Käyrätorvikonsertto nro 3
Wolfgang Rihm: Käyrätorvikonsertto 
(Suomen-ensiesitys)
W. A. Mozart: Sinfonia nro 29

Syksy 2017 Kevät 2018
To 23.11. klo 21 Sibeliustalo
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
Sinfonia Lahden muusikoita
Antonín Dvořák: 
Jousikvintetto G-duuri
Sisäänpääsy 23.11. 
sinfoniakonsertin pääsylipulla.

To 30.11. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI
500 vuotta uskonpuhdistuksesta
Otto Tausk, kapellimestari
Tuuli Lindeberg, sopraano
Helena Rasker, altto
Riccardo Botta, tenori
Levente Báll, basso
Dominante-kuoro                     
J. S. Bach: Kantaatti nro 79 
”Gott der Herr ist Sonn und Schild”
J. S. Bach: Kantaatti nro 80 
“Ein feste Burg ist unser Gott”
J.S. Bach: Kantaatti nro 192 
“Nun danket alle Gott”
Felix Mendelssohn: Sinfonia nro 5 
”Reformaatiosinfonia”

Klo 18 Puusepän Verstas
Johdatus konserttiin / 
Minna Lindgren 

To 15.2. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI
Michał Nesterowicz, kapellimestari
Augustin Hadelich, viulu
Wojciech Kilar: Orawa 
(Suomen-ensiesitys)
Leonard Bernstein: Serenade
Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 5

To 22.2. klo 19 Sibeliustalo

SINFONIAKONSERTTI
Hannu Lintu, kapellimestari
Ossi Tanner, piano
 Tampereen pianokilpailun voittaja 2017   
Igor Stravinsky: Kolmiosainen sinfonia
Frédéric Chopin: Pianokonsertto nro 2
Igor Stravinsky: Keijukaisen suudelma 
-balettimusiikki

 To 8.3. klo 19 Sibeliustalo

NUORTEN SOLISTIEN KONSERTTI
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Nuoret solistit

To 15.3. klo 19 Sibeliustalo

SINFONIAKONSERTTI
Kunnianosoitus mestarille
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Haochen Zhang, piano            
Sergei Prokofjev: Pianokonsertto nro 2
Sergei Prokofjev: Sinfonia nro 5

Ke 28.3. klo 19 Ristinkirkko

PÄÄSIÄISKONSERTTI
Seppo Murto, kapellimestari
Solistit
Dominante-kuoro
J.S. Bach: Johannes-passio 

Pe 6.4. klo 13
Pe 6.4. klo 19 Sibeliustalo

THE ONE & ONLY OSCAR PETERSON
Krzysztof Dobosiewicz, kapellimestari
Marian Petrescu, piano

To 12.4. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI
Oliver Knussen, kapellimestari
Leila Josefowicz, viulu             
Oliver Knussen: The Way to Castle Yonder
Oliver Knussen: Viulukonsertto
Johannes Brahms: Serenadi nro 1

To 26.4. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Viktoria Mullova, viulu
Matthew Barley, sello
Paul Hindemith: Sinfonisia 
metamorfooseja
Thomas Larcher: Kaksoiskonsertto 
viululle, sellolle ja orkesterille 
(Suomen-ensiesitys)
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra 

Ti 1.5. klo 13 Sibeliustalo
VAPPUMATINEA
Atso Almila, kapellimestari

To 17.5. klo 19 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI
Joshua Weilerstein, kapellimestari
Kristóf Baráti, viulu                   
Arvo Pärt: Cantus Benjamin 
Brittenin muistolle
Alban Berg: Viulukonsertto
Antonín Dvořák: Sinfonia nro 6

Ti 5.12. klo 13 Sibeliustalo
Itsenäisyyspäivän matinea 
veteraaneille (kutsuvierastilaisuus)
Dima Slobodeniouk, kapellimestari

Ke 6.12. klo 15 Sibeliustalo    
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAKONSERTTI
Suomi 100 vuotta
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Tapio Tuomela: Sinfonia 3 
”Crossroads”, Sinfonia Lahden 
tilausteos (kantaesitys)
Väinö Raitio: Kuutamo Jupiterissa
Jean Sibelius: Lemminkäinen 
Tuonelassa (1897 versio)
Jean Sibelius: Finlandia

Stefan Jackiw (16. ja 17.11.) Otto Tausk (30.11.)

Baiba Skride (23.11.)

Eeva-Kaisa Rönkä 
(25.1.)

Hannu Lintu
(22.2.)

Haochen Zhang
(15.3.)

Hannu Lintu
(22.2.)
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Junamatka maaliskuiseen Pieta-
riin meni leppoisasti ja pienen 
kiertoajelun saattamana pää-

dyimme pikkuruiseen hotellimme, 
joka tuli lähes täyteen aplodilaisista. 

Urkua ja oopperaa Pietarissa

>>>

Saatuamme hotellissa huoneet, tun-
gimme itsemme pikkuruiseen aamiais-
huoneeseen, jossa ystävämme Aarno 
Cronvall johdatteli meidät illan kon-
serttiin. Tutustuimme hyvissä ajoin 

ennen konserttia myös Mariinskin 
konserttitaloon, jonka materiaalina 
oli – kuinka ollakaan PUU.

Orkesterimme käyrätorvisti Petri 
Komulainen ja urkutaiteilija Jan Leh-

tola asettivat meille syötin - muka-
van sellaisen. Petri ja Jan olivat saa-
neet kutsun tulla konsertoimaan Ma-
riinskin konserttitaloon. Tähän syöt-
tiin oli helppo vastata. Konsertissa 

oli hieno kattaus urkuteosten mes-
tareita, mm. Dupré, Duruflé, Widor, 
Franck… Oma fagotistimme Harri 
Ahmas toi tarjolle tuoreempaa ur-
kumusiikkia ”Neljä bagatellia”, jon-

ka tulkitsivat Petri ja Jan. Lopuksi 
duo esitti Nicolai Aladovin upean 
Sinfonia Pastoralen. Konsertin jäl-
keen jäimme viettämään mukavan 

Aarnon johdattelu konserttiin.

Ilmainen yllätysdrinkki.

Lahti            Pietari

Petri ja Jan
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Bussillinen aplodilaisia suuntasi 
10.6. Mäntyharjulle Taidekes-
kus Salmelan kulttuurikesän 

avajaisiin. Tilaisuus alkoi Mäntyhar-
jun kirkossa avajaiskonsertilla, jossa 
oma orkesterimme Diman johdolla 
ihastutti yleisöä kauneimmilla alku-
soitoilla. Avajaisseremonioissa kuki-

Aplodien kesäretki 
Mäntyharjulle

Heinäkuussa joukko aplo-
dilaisia oopperan ystäviä 
kävi Savonlinnassa koke-

massa järisyttävän Rigoletton. Tai-
tavat solistit, aivan erityisesti hur-
maava Tuuli Takala Gilda-tyttärenä, 
David McVicarin ohjaus ja illan eri-
tyinen lataus saivat aikaan ainut-
laatuisen oopperakokemuksen. 
Esityksen nähneenä yhdymme 
ajatukseen: ”Ilman Rigolettoa ei 
voi tietää, mitä ooppera on”. 

Kokemus hyvin toimivine jär-
jestelyineen oli niin mieluisa, et-
tä ensi kesäksi on suunnitteilla 
uusi retki. 

Oopperaretki 
Savonlinnaan

tettiin kaikki kesän taiteilijat ja eri-
koisjuhlanumerona kuultiin valtion 
myöntämän kunniaosoituksen vas-
taanottaneen Jaakko Ryhäsen lau-
lua. Näyttelyyn tutustumisen ja lou-
naan jälkeen lähdettiin tyytyväisenä 
Lehtimäen Premium-bussilla kotiin.  

Kuva: Salmela/M.Lehto

Kuva: Virve Nuorgam

Auringonpaiste ja tummat pilvet Olavin-
linnan yllä kuvastivat hyvin Rigoletton sy-
viä tuntoja.

Aplodit Orkesterille ry. 
on jo 26 vuotta 

tuonut musiikillista 
iloa orkesterimme 
konserttien lisäksi. 

Tarjoamme 
monenlaista oheisohjel-
maa, juttelemme esiinty-
vien taiteilijoitten kanssa 
konsertin jälkeen, tutus-

tumme omiin soittajiimme, 
reissailemme kotimaassa 
ja ulkomailla korkeatasoi-
siin musiikkitapahtumiin - 

edulliseen hintaan. 
Aplodit-lehti kertoo 

lisää olemassaolostamme. 

Toivotamme 
sinut tervetulleeksi 

jäsenistöömme 20 euron 
jäsenmaksulla, 

ilmoittaudupa osoitteessa: 
aplodi t orkesterille.yhdistys-

avain.fi tai Metsähallissa
 olevaan levy- ja 

infopisteeseemme. 

- Eläydytään yhdessä!-

hetken mainioiden soittajiemme ja 
Aarno Cronvallin seurassa.

Seuraavana päiväna lounastim-
me vuonna 1851 rakennetun Ni-
kolajevskin palatsin hulppeassa sa-
longissa, jossa Aarno johdatteli mei-
dät Rimski-Korsakovin säveltämän 
Sadko-oopperan maailmaan.  Tämä 
”kansan ooppera” oli varsinainen mu-

siikillinen runsaudensarvi, joten Aar-
non esivalmistelut helpottivat suures-
ti Sadkon katsomista ja kuulemista.  
Kiitos jälleen, Aarno.

Ja tavalliseen tapaansa aplodilai-
set ovat omatoimisesti tutustuneet 
Pietarin erilaisiin  matkakohteisiin ja 
niiden tarjoamaan kulttuuriantiin. 
Niin nytkin.

Urkua ja oopperaaPietarissa

Pitää säästää jalkoja.
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T uomas Kinberg oli jo pikku-
poikana reipas vesseli ja inno-
kas musiikin harrastaja. Kotiin 

hankittiin 1950-luvulla piano, jolla hän 
viiden vanhana soitteli yksiäänisesti 
iskelmiä. Pian kuitenkin leuan alle ase-
tettiin  ¾- viulu ja 7-vuotiaana Tuomas 
asteli viulutunnille. Lahjoja hänellä oli, 
joten harkittiin jopa 11-12 vuotiaan 
Tuomaksen lähettämistä viuluoppiin 
Leningradiin.  Ei lähetetä, totesi perhe.

Helsingin konservatoriossa Tuo-
mas menestyi hyvin, vaikkei oikein 
harjoituksista tykännyt.  Tuomas pyrki 
Helsingin kaupunginorkesteriin, kun 
oli ensin hoitanut ylioppilaskirjoituk-
set. ”En päässyt Helsingin kaupungin-
orkesteriin. Vuonna 1975 muutin vai-
moni  Varpun perässä Lahteen, jossa 
sain orkesteripaikan ensi yrittämällä.  
”Minusta ei ikinä tule byrokraattia ja 
virkamiestä!” Näin totesi jo murrosiäs-
sä ensiviulunsoittaja Tuomas Kinberg.  

 MUTTA, Tuomas ajautui nopeas-
ti luottamustehtäviin orkesterin pii-

rissä, mm. orkesterin valtuuskunnan 
puheenjohtajaksi  ja sittemmin luot-
tamusmieheksi.  Jo lapsena hän otti 
ohjat omiin käsiin ja ryhtyi paperin-
keräykseen, otti kavereita mukaan ja 
keräsi porukoineen liki pari tuhatta ki-
loa keräyspaperia. Kun potkupalloken-
tällä oli puute valmentajasta, Tuomas 
hoiti homman ja keräsi  joukkueen 
kasaan. Kun isoveli alkoi tehdä joulu-
pukkikeikkoja, Tuomas ryhtyi  hom-
miin:  ”Aikataulutin osoitteet, reitit ja 
hoidin pukin lasten luokse  ja ryhdyin 
myös pukin rooliin. Kun Tuomaksen 
äiti pyöritti nukke teatteria, Tuomas 
hoiti teatterikeikat, oli portsari, pys-
tytti  lavasteet, oli nukkien liikuttaja… 

”Myöhemmin tajusin, että nämä-
hän on kuin intendentin hommia. It-
selleen ei voi mitään ja niinpä sitä sot-
keutuu kaiken näköisiin projekteihin!”

Pian Tuomas huomasi olevansa 
Muusikkojen liiton hallituksen nuorin 
jäsen.  Luottamustehtäviä alkoi ker-

kulttuurineuvokseksi
Nukketeatterin portsarista

”Poikkeuksellinen Täällä Pohjantäh-
den alla suomalaisessa teatterissa, 
tuskin on tällaista ennen nähty”, avaa 
teatterinjohtaja Ilkka Laasonen kes-
kustelumme.

Täällä Pohjantähden alla näytelmä 
esitetään kaksiosaisena, jotta pysty-
tään rakentamaan Väinö Linnan suur-
teos ja sukeltamaan teoksen syvyyk-
siin. Ensimmäinen osa käsittää vuodet 
1880-1918. 1900-luvun ensimmäinen 
vuosikymmen on ollut hurjaa aikaa, 
mutta tämä spektaakkeli ei käsittele 

Näyttelijät Liisa Loponen ja Mikko 
Pörhölä raottavat meille suurteoksen 
tunnelmia näyttelijän näkökulmasta. 
Pohjantähden harjoitukset alkoivat jo 
keväällä ja nyt syksyllä jatkettiin sekä 
ensimmäisen että toisen osan harjoi-
tuksia.  Se on antanut roolien rakenta-
miseen pitkän harjoitusajan - ottaen 
myös huomioon, että roolit pyörivät 
kesälläkin takaraivossa.

”Tämän näytelmän työstäminen 
on ollut varsin antoisaa ja ainutlaatuis-
ta. Harjoituksissa enimmäkseen kaik-
ki ovat yhtä aikaa lavalla, se on haas-
tavaa ja vaatii keskittymistä. Kakkos-
osaan pääsemme jo paremmin sisään, 
mutta ei kuitenkaan valmiiseen pöy-
tään, vaan se on selvä jatkumo. Sen 
aloittaminenkin on helpompaa, meillä 
on jo tuttu porukka olemassa.”

Teoksessa on paljon kaksoisroo-
leja, siinä on paljon visuaalista ja fyy-
sistä suorittamista ja liikekieli saattaa 
tuntua katsojista raskaalta. Näytteli-
jät kuitenkin toteavat, että koreogra-
fia on itse asiassa aika kevyttä vaikka 
se näyttää työläältä. ”Prosessin aika-
na on kyllä kunto parantunut har-
joittelun myötä, koska harjoitukset 
kestävät noin seitsemän tuntia päi-

Poikkeuksellinen Pohjantähti

vässä! Kun harjoituksia jatketaan pa-
la palalta eteenpäin, aika menee no-
peasti. Liike tukee tunnetta ja tunne 
liikettä, se on todella upeaa, mikään 
ei tunnu irralliselta.”  

”Täällä Pohjantähden alla” yhdis-
tää entisestään teatterin upeaa hen-

kilökuntaa, kun kaikki ovat täydellä 
teholla mukana! 

Tämä näytelmä on joka lähtöön 
enemmän taideteos kuin tavallinen 
teatteri. BRAVO!

sotia vaan ihmisten kohtaloita, rakas-
tumisia, elämää - se on pitkä kaari! 

 Ari-Pekka Lahden dramatisointi 
on hieno, Juha Malmivaaran ohjaus 
ja Panu Varstalan koreografia  ovat 

Näyttelijän näkökulma

Täällä Pohjantähden alla

Osa 1  ”Kuu on torpparin aurinko’’

Osa 2  ”Mäensyrjänkansan 
             kärsimystie”

loihtineet tavattoman poikkeukselli-
sen ja hienon esityksen, myös tyylila-
jiltaan. Siinä kerrotaan iso vaikuttava 
tarina. Myöhemmin syksyllä esitettä-
vässä kakkososassa edetään 1950-lu-
vulle saakka, jona aikana käytiin sota 
ja yhteiskunnalliset ongelmat kärjis-
tyivät. Vaikuttavaa on, että koko näyt-
telijäkunta on lavalla lähes koko ajan.

Täällä Pohjantähden alla on poik-
keuksellinen produktio ja saanut pal-
jon valtakunnallistakin huomiota. En-
nen ensi-iltaa saapui teatteriin edus-
kunta. Kaikki Lahden lukiolaiset ja 
kaikki Päijät-Hämeen ysiluokkalai-
set tulevat katsomaan ensimmäisen 
osan.  Myös valtakunnallinen Taide-
testaajat-hanke tuo noin 5000 nuor-
ta pääkaupunkiseudulta.

tyä  ja pian hän oli rakentamassa Lah-
den Musiikkikoulua ja toimi sen joh-
tajana. Sen lisäksi hän oli muusikko ja 
orkesterin luottamusmies – oli pakko 
tehdä valintoja. Tuolloin intendentti-
nä oli Tero-Pekka Henell, joka oli siir-
tymässä Ruotsiin, jolloin Osmo totesi 
että Tuomaksesta  tulee intendentti.  
Ei kiinnosta, oli Tuomaksen vastaus. 
”Toivottiin kuitenkin, että olisin hoi-
tamassa tointa kevätkauden 1994. 
Suostuin ja hoidin jo syksyllä epävi-
rallisesti pestiä. Sinfonia Lahden viu-
listina olin mukana viimeisen kerran 
lokakuussa 1993, jolloin soi Ristinkir-
kossa Bachin h-mollimessu.” 

Vuonna 1994 alkoivat Tuomak-
sen intendentin hommat. Musiiki-
koulun puheenjohtajana oli  Timo 
Pohjansalo ja rehtorin tehtävää tuli 
hoitamaan Juha Pulkki, Tuomakses-
ta tehtiin sivutoiminen hallintojohta-
ja. Samalla alkoivat Tuomaksen ruuh-
kavuodet, se oli hektistä tulevaisuu-
den rakentamisen aikaa.  Ulkomaan 
kiertueet alkoivat vakiintua jo 1990- 
luvulla, jolloin Euroopan lisäksi siir-
ryttiin myös muille mantereille ja uu-
siin kulttuuureihin,  mikä vaati paljon 
aikaa ja opettelua. Samoihin aikoihin 
olivat uuden konserttitalon projektit, 
joissa Tuomas oli mukana asiantun-
tijana, istui kaupungin johtoryhmäs-
sä, kaupunginhallituksen kokouksis-
sa, toimi  useissa valtakunnallisten 
järjestöjen hallituksissa…  Maisterin 
paperitkin Tuomas teki siinä sivussa!   

Entäs nyt, Tuomas?
Sinä olet edelleenkin osa-aikaises-

ti vanhemman asiantuntijan tittelillä 
mukana Sinfonia Lahden hallinnossa 
ja projekteissa, jotka ovat sinulle tuttu-
ja. Teemu on astunut sujuvasti inten-
dentin isoihin saappaisiin, apulaisin-
tendentti Maija Kylkilahti on alusta 
alkaen ollut talossa kuin kotonaan – 
voidaan sanoa, että sinä olet johdat-
tanut  orkesterin hyvään tilanteeseen. 

  Olet  todella kulttuurineuvok-
sen arvonimen ansainnut - ONNEA!”

Näyttelijät Liisa Loponen ja Mikko Pörhölä istumassa Täällä Pohjantähden alla -lavasteissa.

Ilkka Laasonen
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Konsertteja vapaa-ajallakin Hannu Kivilä tykkää enemmän
musiikista kuin soittamisesta    

Orkesterimme muusikko Hannu Kivilä 
on pitänyt itselleen äänilevykonsertteja 
jo yli 35 vuoden ajan. Kotikonserttien 
bonuksena on se, että voi itse suun-
nitella omia ohjelmakokonaisuuk-
sia ja kuunnella niitä kun on sopiva 
mahdollisuus – noin kaksi kolme ker-
taa viikossa. Välipäivinä hän kuunte-
lee edellisen konsertin teoksia, tutus-
tuu niihin tarkemmin ja vertailee eri 
levytyksiä. ”Aloitin äänilevykonsert-
tien pitämisen aikoinaan siksi, että 
levymäärän kasvaessa en enää osan-
nut päättää mitä musiikkia laittaisin 
kotona soimaan.”

Kivilä piti ensimmäisen äänilevy-
konserttinsa maaliskuun alussa vuon-
na 1982, jonka jälkeen konsertteja on 
kertynyt pitkälti yli 4200 istuntoa. Val-

miina on aina neljä ohjelmakokonai-
suutta, joista joka kolmas pitää sisäl-
lään kamarimusiikkia. ”Konserttieni 
ulkopuolelle olen jättänyt suosiol-

la mm. kuoro- ja yksinlaulun, piano-
musiikin ja operetin. Niitä tulee kyl-
lä kuunneltua silloin tällöin muissa 
yhteyksissä.”

Äänilevykonsertti on yleensä hen-
kilökohtainen rentouttava iltarituaali. 
”Kuuntelen konsertit kuulokkeet pääs-
sä, seurana yleensä muutama olut tai 
mallasviskiä. Partituureja en selaa, 
mutta joskus kirja voi olla kaverinani”.

Ohjelmiston rungon muodosta-
vat parinsadan säveltäjän teokset. 
Koko konserttieni historian ajalta eni-
ten esillä ovat olleet mestarit Mozart, 
Beethoven, Bach, Sibelius, Haydn, 
Šostakovitš ja Brahms. ”Tämä ei ole 
säveltäjien paremmuusjärjestys vaan 
enemmänkin osoitus heidän tuotte-
liaisuudestaan. Pyrin kuuntelemaan 

musiikkia ajallisesti ja tyylillisesti hyvin 
monipuolisesti ja sen myötä olen op-
pinut hyväksymään ja ymmärtämään 
mitä erilaisempia musiikillisia ilmiöi-
tä.” Kivilä on myös kirjannut ylös kon-
serttien herättämiä ajatuksia.

”Sinfonia Lahden muusikkona yli 
neljä vuosikymmentä soittaneena 
olen huomannut, että suhteeni mu-
siikkiin sen kun syvenee ja monipuo-
listuu, mutta itse soittamisesta on jo 
saattanut kadota uutuudenviehätys.  
Olen sitä mieltä, että musiikkia ei opi 
tuntemaan kovinkaan syvällisesti or-
kesterin riveissä, koska keskittyminen 
kohdistuu pitkälti omaan stemmaan 
ja kapellimestarin viitteiden seuraami-
seen. Lavalla kyllä yleensä kuulee kai-
ken, mutta välttämättä ei osata kuun-

nella sitä oleellista asiaa, jos musiik-
kia ei tunne hyvin.”

Kivilän äänilevykonsertit ovat jat-
kuneet läpi vuosikymmenien ilman 
sen suurempia keskeytyksiä. ”Tau-
koa on ollut pakko pitää ainoastaan 
orkesterin konserttikiertueiden ja 
omien lomareissujeni aikana. Mu-
siikinnälkä on siis kohdallani kroo-
ninen vaiva! Lempisäveltäjiä en tah-
do nimetä, sillä kuuntelen mielelläni 
niin Vivaldia kuin Schnittkeäkin. Tär-
keintä on se, että sävellyksessä on jo-
kin idea, ja että se on rakenteeltaan 
harkittu ja tasapainoinen. Olen oival-
tanut vuosien mittaan myös sen, et-
tä musiikin kuunteleminen ei voi ol-
la pelkkää kauneuden ja sulosointu-
jen etsimistä. Hyvässä musiikissa on 

aina rosoa ja elämänmakua.  Joskus 
nauttii pelkästään vain siitä, että jo-
ku on kirjoittanut nuottipaperille jo-
tain todella kekseliästä, vaikkei tun-
nepuolta niin paljon olisikaan.”

Kivilä kuuntelee musiikkia lähin-
nä omilta ja musiikkikirjaston äänit-
teiltä. Vuosikymmenten mittaan LP- 
ja CD-levyjä on kertynyt nurkkiin kol-
misentuhatta. Nettiä hän käyttää tois-
taiseksi vain, jos äänitteeseen tai lait-
teeseen on tullut häiriö. ”Ihmeellisim-
piä elämyksiä ovat olleet mm. Wag-
nerin pitkät oopperat: istut tuntikau-
sia kuulokkeet päässä ymmärtämät-
tä oikeastaan mistään mitään, mutta 
silti musiikki vain ottaa valtoihinsa ja 
ajantaju katoaa. Ja ooppera tuntuu ai-
na loppuvan kesken!”

Äänilevykonserttien kuunte-
lu on tapahtunut C-kaseteilta, 
LP- ja CD-levyiltä. Konserteista  
Kivilä on koonnut myös ohjelmat  
sekä  kirjannut ajatuksia.

Jos sävellys tai tulkinta on tylsä, muhkea 
kuuntelutuoli on antanut hyvät unet.
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Lahtelaisia musiikinystäviä on hem-
moteltu ylenpalttisesti keväällä 
vierailevien orkestereiden paraa-
tina. Ensimmäiseksi lavalle ehti 
Stavangerin sinfoniaorkesteri, 
jonka Euroopan  kiertue sisälsi 
myös konsertoinnin Lahdessa.  Kier-
tue toi mukanaan Mendelssohnia, 
Bruchia ja Dvorakia, kapellimes-
tarina Christian Vásquez. Bruchin 
suositun viulukonserton tulkitsi 
Sergey Khachatryan.

Seuraava suuren luokan orkeste-
rivierailu oli Lontoon sinfoniaor-
kesteri, joka saapui Sibeliustaloon 
kesäkuussa. Solistina säteili tähti-

Huippuorkestereiden 
kavalkadi

Tuokio Santtu-Matiaksen

Sibelius ja 
Göteborg
Göteborgin vaiherikkaan ja moni-
puolisen musiikkielämän keskiössä 
on ollut aina orkesteritoiminta. Se 
organisoitiin uudelleen vuonna 
1905, jolloin nykyinen Göteborgs 
Symfoniker sai alkunsa. Nykyisin 
tätä Ruotsin kansallisorkesteri-titte-
liäkin kantavaa soittajistoa luotsaa 
lahtelaislähtöinen Santtu Rouvali.

Orkesterilla ja Sibeliuksella on ollut 
tiivis yhteys jo soittajiston alku-
taipaleelta lähtien. Vuonna 1907 
kapellimestariksi kiinnitettiin sävel-
täjänäkin tunnettu Wilhelm Sten-
hammar, joka oli yksi Sibeliuksen 
musiikin tärkeimmistä puolestapu-
hujista Suomen ulkopuolella. Sibe-
lius itse poikkesi Göteborgissa joh-
tamassa omia sävellyksiään vuosina 
1911 ja 1915. Jälkimmäisestä vie-
railusta on säilynyt mm. seuraavat 
päiväkirjamerkinnät: ”Matka sujui 
hyvin.” (29.3.1915). ”Olen todella 
tyytyväinen siihen että tein Göte-
borgin-matkan. Ja sen tuloksiin! 
Kuinka läheltä piti etten perunut. 
Ja mikä ihana orkesterikylpy! Sten-
hammar tuotti minulle todellista 
iloa tällä kaikella!”(8.4.1915).

Kun orkesteri täytti täydet sata 
vuotta vuonna 2005, julkaistiin 
kausiohjelman yhteydessä mielen-
kiintoisia tilastoja koskien säveltäjiä 
ja teoksia. Ensinnäkin koko sadan 
vuoden ajalta laskettuna Sibelius 
on säveltäjätilastossa kolmantena 
heti Mozartin ja Beethovenin jäl-
keen. Mitä tulee itse teoksiin, on 
Sibeliuksen toinen sinfonia listalla 
viidentenä. Sinfonialistalla kakko-
nen on heti toisena Beethovenin 
viidennen jälkeen. Vuosien 1905-
2005 aikana Göteborgin orkes-
teri oli esittänyt sen 131 kertaa, 
ilmeisesti myös kiertueohjelmat 
mukaan lukien. Konserttolistalla 
Sibeliuksen viulukonsertto on nel-
jäntenä, esityskertoja kertyi sadan 
vuoden aikana 77.

Hannu Kivilä

pianisti  Yuja Wang, joka tulkitsi 
Brahmsin toisen pianokonserton. 
Orkesterin kunniakapellimestari 
Michael Tilson Thomas joutui jää-
mään sairauden vuoksi Lontoosen, 
joten hänen tilalleen pikavauhdilla 
astui oma kipparimme Dima Slo-
bodeniuk. 

Yleisön hemmottelu nousi korkeuk-
siin, kun perinteisellä Sibelius-fes-
tivaalilla Santtu-Matias Rouvali 
esiintyi loppuunmyydyssä kon-
sertissa Göteborgin sinfonikko-
jen kapellimestarina. Ohjelmassa 
soivat tutut teokset Metsänhaltija, 
Satu ja Sinfonia nro 5. 

Yuja Wang

Olet elänyt musiikin keskellä aivan 
pienestä lähtien, mistä hetkestä voit 
muistaa ymmärtäneesi sen merki-
tyksen itsellesi?

Sanoisin, että ehkä kolme-nelivuo-
tiaana kiinnostuin siitä. Muistan, kun 
Lahden orkesteri harjoitteli Ankkuris-
sa Porilaisten marssia. Istuin jossain 
orkesterin keskellä. Mieleen jäi het-
ki, kun bassorummuista kumahtivat 
tykinlaukaukset. Ja muistan kerran, 
jolloin istuin Jorma Alanteen sylis-
sä ja sain kokeilla patarumpuja. Ma-
rimba on kuitenkin lyömäsoittimista 
kaikkien läheisin.    

Vanhempasi järjestivät muiden 
orkesterimme muusikoiden kanssa 
yhdessä lapsille musiikkileirin kesäi-
sin. Minkälaisia merkityksiä sillä on 
sinulle ollut?

Olin teini-iässä silloin, ja siitähän 
se lähti! Meillä oli oma bändi, ja van-
hemmat soittivat kanssamme. Kesäi-

sin soittelimme leirilla. Aluksi meitä 
oli vähän, vain toistakymmentä. Myö-
hemmin sana kiiri, ja leirit laajenivat 
vuosi vuodelta. Musiikkihan on tarkoi-
tettu kaikille eikä vain ammattilaisille 
– se on äidin (Marja Rouvalin) motto!

Leirillä sait kokeilla myös kapelli-
mestarin työtä. Miltä se tuolloin 
sinusta tuntui? Jäikö siitä tuolloin 
jotain erityistä ”käteen”?

Olihan se mielenkiintoista, mut-
tei sen kummempaa silloin. Sai jotain 

tuntumaa, kun saattoi johtaa stressit-
tömästi, johdettavana oli tuttuja van-
hempien kollegoita. 

Mitä koet tuoneesi noilta juurilta 
nykyiseen työhösi?
Luulen, että oikeilta juuriltani, Karja-
lasta asti, pois sulkeutunut suomalai-
suus tuo persoonaani jotain sellaista, 
joka auttaa maailmalla. Sukuperintönä 
tuleva vilkkaus ja välittömyys on iso 
apu työssäni.

Minkälaisin ajatuksin otat vastaan 
suosion, jota kohtaat työsi myötä?
Suosio tuntuu kivalta, mutta ennen 
kaikkea olen iloinen siitä, että se 
on positiivista julkisuutta klassiselle  
musiikille ja sen edustajille.

Miten orkesterin johtaminen muo-
toutuu mielessäsi ja käsissäsi?
Se muotoutuu sen mukaan, miten 
luen partituuria. Se tulee kehoon par-
tituurin kautta.

Minkälaisia hetkiä työssäsi arvos-
tat eniten? 
Kun saadaan hieno konsertti. Kun 
hieno harjoitusviikko huipentuu 
onnistuneeseen konserttiin ja aplo-
dit on menossa –  palkinto on siinä!

Saako jokin asia sinut ”raastamaan 
hiuksiasi”? 
Matkustaminen ja yksin oleminen. 
Partituuriin tutustuminenhan tapah-

tuu yksin. Se on prosessi, jota ei voi 
tehdä kenenkään muun kanssa. Sillä 
luodaan perusta johtamistyölle. 

Minkälaisia eroja eri orkestereissa 
kohtaat? 
Niissä on hyvin paljon eroja, ja ne 
voivat olla jopa järkyttävän suuria. 
Riippuu, missä maanosassa työsken-
telee, jopa, missä kaupungissa. Orkes-
teri voi olla eloisa, tai hiirenhiljainen 
työskentelytavassaan, joku orkesteri 
saattaa olla kyseenalaistava kapelli-
mesterin työtä kohtaan. Erilaisuuden 
aistiin nopeasti, ja onkin yksi kapelli-
mestarityön olennaisista asioista ais-
tia orkesterin työtapa ja osata toimia 
sen mukaan.

Onko suhteesi Sinfonia Lahteen 
poikkeava muihin orkestereihin 
nähden?
On sikäli, että kun tuntee lähes kaikki 
soittajat henkilökohtaisesti, on kiva 
mennä vaikkapa konserttia kuuntele-
maan. Kovin usein viime aikoina vain 
ei ole ollut aikaa käydä siellä.

Perheesi on sinulle tärkeä, miten 
kuvailisit sen merkitystä itsellesi 
ja työllesi?
Niin, siellä on se nelivuotias poika! 
Ajankäyttö vaatii tiukkaa balansointia 
perhe-elämän ja työn välillä. Vapaa-aika 
yhdistettynä työhön, perheen mah-
dollisuus matkustaa mukana, kaikki 
sellainen. Perhe on tärkeä osa elämää!
                                                                 

seurassa

Santtua haastetteli Sibelius-festivaalilla Ville Komppa.
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Matti Pöllänen ja Pauli Pietiläinen

In MemoriamRiistanhoito ja metsästys lienee 
sinulle tärkeä henkireikä työn vas-
tapainona. Mitä se antaa sinulle?
On, joo. Se on lempiharrastus ja hen-
kireikä. Se antaa saalista, mutta ennen 
kaikkea pääsee rauhoittumaan ja irti 
muista asioista. On kaukana matkus-
tamisesta ja harjoituksista, kun miet-
tii, minkälaiset panokset on piipussa, 
tai onko siellä ehkä ruostetta. Se pitää  
mielenterveydellisesti hyvässä kun-
nossa!

Mitä sinulle merkitsi tuoda Göte-
borgin Sinfoniaorkesteri tänne 
vierailulla?
Se oli suuri, se oli suuri! Se, mikä his-
toria on Göteborgilla ja mikä historia 
Lahdella Sibeliuksen musiikin suh-
teen; siinä on kaksi samankaltaista 

Koonnut  Nitta Käki

orkesteria Sibeliuksen tulkitsemisessa.  
Ja vielä, että sain ylpeänä tuoda koti-
kaupunkiini, lahtelaisten nähtäväksi, 
että tässä menen nyt göteborgilais-
ten kanssa tällä hetkellä!

Minkälaisia maailmoja musiikki 
sinulle merkitsee?
Mielestäni siinä on useampia. Yksi 
on poliittinen maailma, esimerkiksi 
Sostakovitsin sinfoniat, miltei kaikki 
niistä ottaa vahvasti kantaa. Toi-
nen on nykyaikainen efektimusiikki.  
Käytetään erilaisia efektejä, joita  
ihmiset eivät muka ole ennen kuul-
leet. Ja luonto, on sävelletty joista, 
metsistä, linnuista. Sibelius oli oi  - 
keas taan kaupunkilaistunut henkilö, 
mutta silti hänen musiikissaan aistii 
Suomen luonnon ja maiseman. 

Onko elämässäsi ollut aikoja, jol-
loin musiikki ei ole siihen kuulunut? 
Miten sen koet?
Metsästys, siihen musiikki ei kuulu! 
Toinen oli armeija – yhdeksän kuu-
kautta ihan aivot narikassa. Silloin 
totesin, etten ainakaan aliupseeri-
kouluun halua!

Onko sinulla ”mietintämyssyssä” 
jotain sellaista musiikin saralla, 
joka ei vielä ole päässyt toteutu-
maan, mutta jota kohti suuntaat? 
Ei! Olen täysin onnellinen nyt siitä, 
mitä saan tehdä! Minulla on kaikki ne 
orkesterit, joita halusin. Olen ehtinyt 
nähdä jo paljon. Haluan nyt jatkaa 
näitten orkestereiden kanssa yhteis-
työtä. Muita orkestereita tullee sit-
ten ajallaan. 

Nitta Käki

Tuokio Santtu-Matiaksen seurassa

Näin koki yleisö Göteborgin konsertin tunnelmia väliajalla:

Oikein hyvältä kuulosti. 
Mielenkiintoinen ratkaisu oli, 

että Metsänhaltija ja Satu yhdistettiin’’
sanoo Minna Liski.

 Tosi kaunis 
Metsänhaltija, pidin kovasti’’, 
Sibeliustalon toimitusjohtaja  

Emilia Mäki toteaa.Jo, kun tultiin saliin, 
niin paljon yleisöä, parvikin oli 

aivan täynnä. Se jo loi odottavan tunnelman. 
Englantilaiset vierailijat ja valtava orkesteri tekivät 

vaikutuksen! Metsänhaltijan edellisestä esityksestä on 
jo aikaa, nyt se oli ihana isolla orkesterilla kuultuna. 

Ja Santtu-Matias Rouvalihan on kuin Metsänhaltija 
itse. Se oli niin maagista, ihan värisyttävän ihanaa. 

Ja kokonaisuus pysyi koko ajan hanskassa’’, 
Marianne Kinberg kuvailee.

Sellosoolo oli 
uskomattoman koskettava, 

tosi kaunis, lisää innostusta omaankin soittoon. 
Hienoa nähdä ja kuulla – miten helppoa se on, 

kun osaa. Musiikki tulee niin kevyesti ja ilmavasti. 
Ja olihan siellä upea alttoviulusoolokin’’, 

ihastelivat nuoret naiset Henna Nummela, 
jonka soitin on sello, ja alttoviulua 

soittava Justiina Luostarinen. 

Näin urkuparvelta 
melkein koko permannon, ja 

etuviistosta Santun. Se, mitenkä 
hän eli täydellisesti, melkein kuin 

balettitanssija, koko musiikin’’, 
oli Kyllikki Juottosen 

mielestä erityistä.

Aivan loistava’’, 
oli Osmo Lipposen 
tyhjentävä vastaus.

Muusikko, konserttimestari 
Reijo Lehtovaara meneh-
tyi 5.4.2017 Hollolan Tiilikan-
kaalla 71 vuoden ikäisenä. 
Helsingissä syntynyt Reijo 
sai ensikosketuksen soitta-
miseen aktiivisen perheor-
kesterin piirissä. Opiskel-
tuaan Sibelius-Akatemiassa 
ja Oulussa hän sai kiinnityk-
sen Oulun kaupunginorkes-
terin viulunsoittajaksi. Sinfo-

nia Lahden riveissä Reijo viihtyi vuodesta 1968 yli 
neljän vuosikymmenen ajan, toimien mm. II-viu-
lun äänenjohtajana sekä vuodet 1976-93 toisena 
konserttimestarina. Aikaa riitti myös opetustyölle 
sekä Hollola-kvartetille ja Lahden Salonkiorkes-
terille, joiden primaksena Reijo toimi useiden 
vuosien ajan.

Aplodit Orkesterille ry:n 
pitkäaikainen talkoo-
lainen Maija Romo 
on poissa. Ystävällisen 
hymyn säestämänä 
Maija piti huolen, että 
konserttivieraat sai-
vat mukaansa käsioh-
jelman tai levyn. Hän 
oli aktiivisesti mukana  
myös Lahden teatteri-
kerhossa. Hän maalasi 

tauluja ja piti näyttelyitä, oli suuri kirjal-
lisuuden ystävä, reissasi hellyttävän koi-
ransa kanssa pitkin Eurooppaa… Maija 
taisteli pitkään sairautta vastaan kunnes 
voimat loppuivat. Maija on poissa. 

Maijaa kaivaten
Aplodilaiset

Viulutaiteilija, konserttimes-
tari Timo Vartiainen kuoli 
5.7.2017 kotonaan Suonen-
joen Lempyyllä 79 vuoden 
ikäisenä. Kuopiossa kas-
vanut Vartiainen valittiin 
Lahden kaupunginorkes-
terin konserttimestariksi 
vasta 18 vuoden ikäisenä 
vuonna 1957. Seitsemän 
vuotta myöhemmin hän 
siirtyi samaan tehtävään 

Ouluun, ja edelleen Kuopion kautta 1968 
Suomen Kansallisoopperan orkesteriin, 
jonka konserttimestarina hän työskenteli 
aina eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Varti-
ainen oli aina keikalla jossain päin Suomea, 
kun vain oopperatöiltään ehti. Lahdessakin 
hän oli tuttu hahmo ensiviulujen vahvistuk-
sena vielä 90-luvullakin.

Lahden musiikkielämässä 
monipuolisesti vaikuttanut 
muusikko, director musices 
Jorma ”Jorkka” Alanne pois-
tui joukostamme 20.4.2017 
Lahdessa 86 vuoden ikäi-
senä. Savonlinnassa synty-
nyt Jorkka saapui Lahteen 
alkuvuodesta 1945. Hänellä 
oli päätoimi Hennalan soitto-
kunnassa 1949-58, mutta jo 
pian Lahteen tulonsa Jorkka 

ilmestyi Orkesteriyhdistyksen orkesterin takariviin 
lyömäsoittimien pariin. Vuonna 1959 Jorkka sai 
kiinnityksen Lahden kaupunginorkesteriin, kun 
lyömäsoitinten äänenjohtajan toimi vakinaistet-
tiin. Tästä tehtävästä hän jäi eläkkeelle vuoden 
1994 keväällä. Jorkka ehti toimia pitkän uransa 
aikana myös sivutoimisena ravintolamuusikkona 
sekä arvostettuna pedagogina. Jäätyään eläk-
keelle hän otti vastuulleen Lahden Veteraanisoit-
tokunnan kapellimestarin tehtävät.
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Jälki-
istunnossa

Seuraavat jälki-istunnot
16.11.2017  jätetään jälki-istuntoon orkesterimme 
isot jousisoittimet, joita esittelevät kontrabasisti Timo 
Ahtinen ja sellisti Sanna Palas-Lassila. Juttelemme 
heidän taipaleestaan muusikoiksi, soittimien valin-
nasta ja niiden rooleista sekä orkesterissa että eri-
laisissa pienemmissä kokoonpanoissa. Näytteenä 
he esittävät äärimmäisen hienon Schnittken sävel-
tämän Hymnus-teoksen sellolle ja kontrabassolle. 
Kannattaa tulla!

19.10.2017

”Kotiin on kiva tulla”, sanoi iloa ja energiaa huokuva Lilli 
Paasikivi, kun toivotimme hänet tervetulleeksi Lahteen. 
Konsertin ohjelmassa oli ollut hänen yhdeksi lempiteok-
sistaan nimeämänsä Brahmsin Alttorapsodia. Oman haas-

Pyrimme jatkossa käyttämään mahdollisimman 
tehokkaasti sähköpostia ja nettisivuillemme luo-
tavia lomakkeita jäsenkirjeisiin ja muihin viestei-
hin sekä jäsenmaksulaskuihin. Aplodeilla on myös 
jäseniä, jotka eivät käytä sähköpostia. Heille lähe-
tetään edelleen jäsenkirjeet ja laskut paperilla. Toi-
vomme, että tulevaisuudessa pystymme tavoitta-
maan mahdollisimman suuren osan jäsenistämme 
Yhdistysavaimen avulla.

Suosittelemme lämpimästi, että ilmoitat meille  
sähköpostiosoitteesi mieluiten Aplodien netti-
sivuilla olevalla Ota meihin yhteyttä -lomakkeella 
osoitteessa: 
http://aploditorkesterille.yhdistysavain.fi/
yhteystiedot 
tai sähköpostilla aplodit.aplodit@gmail.com. 

Lähetämme sinulle sähköpostilla ”Jäsentietojen 
tarkastuspyynnön”, jonka ohjeiden mukaan voit 
päivittää tietosi ja luoda itsellesi salasanan. Sala-
sanan tarvitset, jos haluat päästä sähköpostiosoit-
teellasi kirjautumaan jäsentietoihisi, jolloin voit päi-
vittää ne esimerkiksi osoitteen tai puhelinnumeron 
muuttuessa. Salasanan tarvitset myös silloin, kun 
informoidaan  vain jäsenille tarkoitettua tietoa.  

Mikäli taloudessasi ei ole sähköpostia, jäsentiedot-
teet ja jäsenmaksu-/tai matkakululaskut tulevat 

Yhdistysavain 
– tehostaa viestintää

25.1.2018 jälki-istuntoon on tulossa tuttua väkeä 
konsertin jälkeen keskustelemaan mielenkiintoisesta 
ohjelmasta. Tapaamme oboekonserton säveltäjän 
Maija Hynnisen sekä kapellimestari Jaakko Kuu-
siston ja oboistimme Eeva-Kaisa Rönkän. 

22.2.2018 saamme pitkästä aikaa jälki-istuntoomme 
kapellimestari Hannu Linnun. 

edelleen kirjepostina. Pikatiedotteita mm. konsert-
titarjouksista, matkoista ja ohjelmien muutoksista 
emme valitettavasti pysty toimittamaan kirjepostina.

Aplodien jäseneksi voi liittyä kolmella tavalla:

• täytä liittymislomake Aplodien sivuilla 
 http://aploditorkesterille.yhdistysavain.fi/
 jaseneksi-liittyminen

•  ilmoita nimesi, sähköpostisi ja postiosoitteesi 
 sähköpostilla osoitteeseen 
 aplodit.aplodit@gmail.com

•  ilmoittaudu jäseneksi antamalla nimesi ja 
 postiosoitteesi konserttien yhteydessä 
 Aplodien levymyyntipisteeseen Metsähallissa.

Omiin jäsentietoihisi voit kirjautua helpoimmin 
etusivun aploditorkesterille.yhdistysavain.fi kautta.

Samalta sivulta pääset luomaan salasanan, jos sinulla 
ei vielä ole salasanaa tai et muista sitä.

Kysyvä ei tieltä eksy, joten ota tarvittaessa 
rohkeasti  yhteyttä!
 
Otetaan Yhdistysavain omaksemme,       
toivoo Aplodien hallitus

teensa oli tuonut, kun Suomen ensiesityksen konsertissa 
saanut Olli Kortekankaan Migrations seurasi heti Alt-
torapsodian jälkeen.Teokset vaativat Lillin mukaan eri-
laista tekniikkaa ja hyppäys yhdestä toiseen ei siten ollut 
yksinkertaista. Migrations on jännittävä, ajankohtainen 
teos. Ihastelimme yhdessä sen solistin ja kuoro-osuuksien 
tekstejä, jotka salaperäinen S.H. on suomentanut Sheila 
Packan runoista.

Kysymykseen, kuinka paljon Lilli nykyisessä tehtävässään 
Kansallisoopperan taiteellisena johtajana ehtii itse esiin-
tymään laulajana, saimme vastaukseksi, että aika ei riitä 
oopperarooleihin paneutumiseen, mutta pienimittaisem-
pia esiintymisiä on jonkin verran. Ääntään ja kuntoaan 
Lilli harjoittaa joka päivä jo ihan senkin takia, että johta-
jan työssä  joutuu puhumaan päivittäin paljon. Oli kieh-
tovaa kuulla, miten monimuotoinen taiteellisen johtajan 
työ on. Kuunnellessamme tulimme vakuuttuneiksi, että 
kansallisooppera on tämän vauhdikkaan ja innostuneen 
ammattilaisen käsissä hyvässä lennossa.

Mitä sitten johtajan pestin jälkeen? Lillin kausi on vuoteen 
2020 ja jatkosta ei ole kuulemme vielä keskusteltu. Asia 
selviää aikanaan. Ideoista ei joka tapauksessa ole puute. 
Esimerkkinä mainittakoon Kiikoossa oleva rakas paikka, 
jossa riittää puuhaamista samoin kuin siellä järjestettä-
vässä Sydänkesän säveliä -festivaalissa.

Sädehtivä haastateltavamme sai vastata moniin yhdessä 
esittämiimme kysymyksiin ennen kuin Aplodien puheen-
johtaja Tarja Kaplas lopuksi antoi hänelle kutomansa upeat 
villasukat. Lämminhenkinen tilaisuus päättyi Lillin sanoi-
hin: ”Kiitos! Nämä tulevat ahkeraan käyttöön.”

Yhdistysavain-palvelun käyttö tehostaa viestintää ja vähentää jäsen rekisterin 
ja postituksen vaatimaa työtä ja kuluja. Yhdistysavain mahdollistaa jäsenten 
nopean ja luotettavan informaation esimerkiksi tapahtumista, matkoista ja  
lipputarjouksista.
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UUDET SOITTAJAMME

>>>

Tervetuloa, Mariko!

Japani - Unkari – Saksa – Suomi, Jyväs-
kylä – Tampere – Joensuu – Lahti, täl-
lainen on Mariko Matsumoton reitti 
orkesterimme uudeksi vuorottelevaksi 
konserttimestariksi. Hän ei tuntenut 
ketään tänne tullessansa. Miltä alku 
on tuntunut?

”Aivan fantastiselta! Muusikot ovat 
niin ystävällisiä minulle! Olen todel-
la onnellinen, kun voin soittaa täällä 
yleisölle näin loistavien muusikoiden 
ja kapellimestarin kanssa. ”

Onnellisuutta tuo myös Sibeliusta-
lon  kaunis, akustiikaltaan lämmin ja 
hyvä sekä kaikille soittimille sopiva sali.

Miehensä, kapellimestari Huba 
Hollókőin, perässä Suomeen tullut 
Mariko tuntee suomen kielen haas-
teellisuudesta huolimatta olevansa 
kotona, niin paljon samaa hän löy-
tää Japanin ja Suomen elämäntyy-
leistä. Perheen kaksi poikaa ovatkin 
kuulemma jo kuin suomalaisia. He pi-
tävät viulistiäidin kiireisenä, joten nyt 
on aika keskittyä soittamaan Sinfonia 
Lahdessa ja jättää kamarimusiikki ja 
solistitehtävät hetkeksi sivuun.

Vuorottelevan konserttimestarin 
työ on uudelle työntekijälle haasta-
vaa ja mieluista: tutustuminen mo-
lemmin puolin ja itsensä sovittami-
nen orkesteriin, toisaalta taitojensa 
testaaminen  ja työssä kehittyminen. 
Konserttiyleisöllä on oma roolinsa:

”Tiedän, että olette musiikin, eri-
tyisesti klassisen musiikin, ystäviä, jo-
ten tunnemme itsemme luottavaisik-
si, kun tiedämme, että tuette meitä. 
Se on todella iso asia ja olen hyvin 
iloinen siitä.”

Me taasen iloitsemme uudesta 
vuorottelevasta konserttimestaristam-
me. Toivomme hänelle Grancino-viu-
luineen onnea haasteissaan niin työs-
sään orkesterissa kuin mahdollisissa 
solistitehtävissä - tai vaikkapa duos-
sa. Tervetuloa, Mariko!

Tarja Kaplas, hallituksen  
puheenjohtaja, 
levymyyntivastaava

Aplodit Orkesterille r.y. hallitus

Marketta Andersen, 
rahastonhoitaja

Veikko Heinänen, 
varapuheenjohtaja, 
Yhdistysavain-vastuuhenkilö

Arja Järstä, 
kotimaan matkavastaava

Virve Nuorgam, 
sihteeri

Katariina Ruokonen, 
orkesterin edustaja

Jukka Järvinen

Kirsi-Marja Lagerstam

Eeva Rimpi Ulla Weijo
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PERHEPIIRISTÄ

Klarinetin varaäänenjohtaja Nora Nis-
kanen (tilapäinen äänenjohtaja kevät-
kauden 2018 loppuun)  on kotoisin 
Raumalta. Hän on kuulunut soittajis-
toomme jo syksyltä 2015, ja vakinais-
tettu 2016, joten esittely tulee vähän 
jälkikäteen. 

Nora aloitti soittoharrastuksensa 
8-vuotiaan Rauman Poikasoittokun-
nassa, kuten lähes kaikki Raumalta 
tulevat puhaltajat. Jo teini-iässä al-
koi olla selvää, että musiikista tuli-
si hänelle ammatti. Niinpä Rauman 
Musiikkiopiston, Turun konservato-
rion ja AMK:n kautta opinnot johti-
vat Sibelius-Akatemiaan, josta hän 
valmistui 2007. 

Valmistuttuaan Nora soitti Oulu 
Sinfoniassa vuoteen 2015 saakka lu-
kuunottamatta antoisia sijaisuuksia 
Lapin Kamariorkesterissa ja Helsingin 
Kaupunginorkesterissa. HKO:n riveis-
sä etenkin Musiikkitalon ensimmäi-
nen kausi oli unohtumaton kokemus.

Vapaa-ajan vietto kuluu mieluusti 
ystävien seurassa, urheillessa tai ko-
toiluna lukemisen ja elokuvien paris-
sa. Noran 3-vuotias reipas ”snautseri-
herra”  Rafa pitää huolen ulkoilemises-
ta.   Musiikkinörtin ajanviettoon kuu-
luu myös klassisen musiikin kuuntelu 
ja uusien säveltäjä- ja biisituttavuuk-
sien etsiskely.

Muutaman Lahdessa jo vietetyn 
vuoden jälkeen Nora toteaa orkes-
terin ja kaupungin tuntuvan vah-
vasti kodilta. ”Ei taida olla sellais-
ta aamua, ettei pyöräily Vesijärven 
rantaa Sibeliustalolle ilahduttaisi!” 
Muusikkokollegoita Nora niin ikään  
kiittelee.

UUDET SOITTAJAMME

I-viuluissa soittava Elina Päkkilä tulee 
Keuruulta. Hän tarttui viuluun jo neli-
vuotiaana ja isonveljen innottamana 
tapaili myös pianolla tuttuja melodi-
oita. Keuruun vireällä musiikkielämällä, 
erityisesti Keuruun musiikkileirillä,  
lienee ollut vahva vaikutus siihen, että 
Elinan harrastus johti ammattiopintoi-
hin asti. Yläasteen kynnyksellä Elina 
aloitti viulutunnit Jyväskylässä, ja se 
olikin ”totisempaa puurtamista”. Lau-
antaiset tunnit venyivät joskus usean 
tunnin pituisiksi. Ylioppilastutkinnon 
jälkeen tuli muutto Helsinkiin ja opis-
kelu Stadia Ammattikorkeskoulussa. 
Kun opiskelu tuntui maistuvan tämän 
oppijakson päätyttyäkin, olivat Sibe-
lius-Akatemian maisterinopinnot  
luonteva jatko. Samana keväänä  
avautui paikka myös Tukholman  
kuninkaalliseen musiikkikorkeakou-
luun, joka avasi tien ensimmäisiin 

työkokemuksiinkin ammattiorkes-
tereissa. Palattuaan Helsinkiin Elina  
saattoi päätökseen Sibelius-Akate-
mian opinnot 2014. Valmistumista 
seurasi työskentely niin Radion Sin-
foniaorkesterissa, Helsingin kaupun-
ginorkesterissa kuin Oopperassakin. 
Kamarimusiikki ja NoMe-kvartetti,  
soittaminen rakkaiden ystävien kanssa 
kiireenkin keskellä on Elinalle sydä-
men asia.

”Vapaa-ajalla minut löytää lenk-
kipoluilta, joogasalilta, uimahallista, 
hiihtoladuilta. Liikunta on siis tärkeä 
henkireikä ruoanlaittoa ja sohvalla lö-
höilyä yhtään vähättelemättä!” 

”Olen iloinen ja innoissani uudesta 
työpaikasta Sinfonia Lahdessa. Minut 
on otettu lämpimästi vastaan työyh-
teisössä! Sibeliustalon hienossa akus-
tiikassa soittaminen on inspiroivaa! 
Nähdään konserteissa!”

Tamperelaissyntyinen, nykyisin hel-
sinkiläistynyt, oboisti Kristiina Salmi 
soittaa sijaisena syyskauden ajan.  
Kristiina tarttui kaksitoistavuotiaana 
oboeen äitinsä seurattua puhallin-
orkesterin nuorta oboistityttöä, jonka 
koki saavan soittaa orkesterikappa-
leiden hienoimmat soolot. Tosin hän 
”unohti” mainita Kristiinalle oboistien 
ikuisesta ”röörikriisistä”, ja sai houku-
teltua tytön musiikkiopistoon. Röö-
rikriisi tarkoittaa, että soittimen suu-
kappaleet vuollaan itse, ja ne ovat 
epäluotettavia, saattavat muuttua esi-
merkiksi ilmankosteudesta johtuen. 

Lukion jälkeen Kristiina aloitti 
oboen ammattiopinnot Sibelius-Aka-
temiassa. Kansainvälisen perheen kas-
vattina häntä kiinnosti ajatus ulko-
mailla asumisesta. Lyonissa vietetyn 
vaihtovuoden jälkeen Kristiina aloit-
ti maisterinopintonsa Sveitsissä, Lau-
sannen musiikkikorkeakoulussa. Vä-
livuosi Suomessa Kansallisoopperan 
montussa sijaisena avasi kosketuksen 
hänelle ennestään tuntemattomam-
paan oopperan maailmaan.

Valmistuttuaan 2016 hän pala-
si Lausannesta Kansallisoopperaan. 
Nyt Sinfonia Lahden joukoissa soit-
taessaan häntä miellyttää työskente-
ly korkeatasoisessa orkesterissa ja il-

miömäinen konserttisali, jonka soin-
tiin ihastuu päivä päivältä yhä syvem-
min. ”Vähän vielä jännittää soittaa la-
valla, oopperan monttuun oli perin 
helppo piiloutua.”    

Perhepiirin uutisiksi olemme tällä kertaa saaneet tiedot parista merkkipäivästä.
I-viulisti Antti Kinnunen viettää 60-vuotispäivää tammikuun 10.päivänä. Hän arvelee merkkipäivän kuluvan työn 
merkeissä, luultavimmin orkesterin levytyksen taltioinnissa. Antin mukaan ikääntymiseen on vain alistuttava ja 
yritettävä pitää sen vaikutukset mahdollisimman lievinä. Hän siteeraa rakastettua ruotsalaista lastenkirjailijaa  
Astrid Lindgreniä: ”vanheneminen on aika paskamaista!” 

Pasunisti Jukka Lehtolan 60-vuotispäivä osuu myös tammikuulle, sen 28.päivälle, eikä sitä juhlita! Jukka tunnus-
taa laskevansa vuosia eläkkeelle siirtymiseen ja toivoo, että fysiikka kestää hyvänä loppumetreille asti. Töitä on 
tehty vuodesta 1979, eikä toistaiseksi ole työssä jaksamisen suhteen onneksi mitään hätää.  
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Ylikapellimestari Dima Slobodeniouk

Osmo Vänskä, kunniakapellimestari

Säveltäjät: Kalevi Aho, kunniasäveltäjä 
    Joonas Kokkonen (1921-1996), kunniajäsen

I viulu 
Maaria Leino, konserttimestari
Mariko Matsumoto, vuorotteleva konserttimestari  
Hannaliisa Pitkäpaasi, II konserttimestari
Päivi Pöyry   
Petri Kaskela    
Antti Kinnunen    
Arja Kaskela   
Johanna Latvala   
Virpi Saraluoto    
Sofia Greus
Elina Päkkilä
avoin                      

II viulu   
Aleksi Trygg                                   
Seppo Linkola                                   
Anni-Kaisa Tikkala                                   
Marja Rouvali 
Orvokki Kivinen                                              
Anitta Engstrand                                                                                  
Lotta Nykäsenoja                                   
Krista Jäänsola                                   
(Laura Kokko)
Liis Joamets
Johanna Ellenberg-Haapaniemi*                                                                                                                   
   
Alttoviulu   
avoin, sooloalttoviulisti                          
Anu Airas
Oleg Larionov                                   
Marjatta Laasonen-Häggkvist                                   
Jarmo Räikkönen                                   
(Riikka Lounamaa) 
Katariina Ruokonen
Lasse-Matti Laakso
Matthias Funke*                                                                                                    
    
Sello    
Ilkka Pälli, soolosellisti                                   
Sanna Palas-Lassila                                   
Ilkka Uurtimo                                               
Hannu Kivilä                                               
Teet Järvi                                                           
(Antero Manninen)
 Hanna Kilpinen*
avoin                                                                     
    
Kontrabasso  
Eero Munter                                               
Timo Ahtinen                                   
Petri Lehto                                               
Sampo Lassila                                   
Anna Rinta-Rahko

Huilu
Outi Viitaniemi
Eva Ryan
Eriko Korhonen
Iryna Gorkun-Silen*

Oboe
Lasse Junttila
Jukka Hirvikangas
(Eeva-Kaisa Rönkä)
Kristiina Salmi*

Klarinetti
(Eeva Mäenluoma)
Nora Niskanen
Fàtima Boix-Canto* 
Jyrki Saloranta

Fagotti
Harri Ahmas
Essi Vartio
Kjell Häggkvist

Käyrätorvi
Pertti Kuusi
Petri Komulainen
Mia Kasper
Jarkko Peltoniemi

Trumpetti
Ari Heinonen
Veli-Pekka Kurjenniemi
Sami Siikala

Pasuuna
Vesa Lehtinen
Antti Autio
Jukka Lehtola

Tuuba
Harri Lidsle

Lyömäsoittimet
Juha Lauronen
Markku Krohn

Harppu
Leena Saarenpää, 
vakituinen avustaja

* määräaikainen kiinnitys

Sinfonia Lahden 
toimisto

Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
15140 LAHTI

Teemu Kirjonen
intendentti
(03) 814 4452

Maija Kylkilahti 
apulaisintendentti 
050 518 4486

Taina Räty
markkinointipäällikkö
(03) 814 4459

Tuomas Kinberg
vanhempi asiantuntija 
(osa-aikaeläkkeellä)
050 559 4029

Maija Laine
hallintosihteeri 
050 518 4596

Erja Toivonen
intendentin sihteeri
(03) 814 4456

Kristiina Palvanen
myyntisihteeri
koordinaattori, lasten ja 
nuorten tapahtumat
(03) 814 4460

Mika Kupari
järjestäjä
050 518 4487

Jaakko-Pekka Pätynen
järjestäjä
050 559 4028

Essi Kinnunen
nuotistonhoitaja
 050 518 4569

lahden kaupunginorkesteri


