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Arvoisat Sinfonia Lahden ystävät
Kirjoittaessani tätä pääsiäistä edeltävällä hiljaisella viikolla valo tulvii 
sisään Sibeliustaloon valkean hangen vielä loistaessa Vesijärven jäällä. 
Kevään konserttikautta Lahdessa on orkesterillamme jäljellä pari kuu
kautta, ja kevätkauden päätteeksi vierailemme vielä kesäkuussa yli
kapellimestarimme Diman johdolla Naantalin Musiikkijuhlilla. 

Tuoreessa muistissa on muiden muassa maaliskuun alussa Sibelius talon 
Metsähallissa toteuttamamme ja valtakunnan päämediankin kiinnostuk
sen herättänyt Sukellus orkesteriin konsertti, jossa yleisö pääsi kokemaan 
Sibeliuksen musiikin orkesterin keskeltä. Toisaalta ajatukset ovat jo vah
vasti tulevassa. Olemme jo ehtineet julkistaa suunnitelmamme konsert
tivuodelle 2018–2019, ja kausikorttimyynti onkin parhaillaan täydessä 
vauhdissa.

Kesäkauden jälkeen syksyn perinteinen klassinen suuravaus Lahdessa  
on jo 19. kertaa järjestettävä Sibeliusfestivaali syyskuun alussa. Tällä 
kertaa saamme Viron 100vuotisjuhlavuoden merkeissä vieraaksemme 
legendaarisen kapellimestarin Neeme Järven yhdessä Viron kansalli
sen sinfoniaorkesterin kanssa. Syyskuun puolivälin jälkeen käynnistyvä  
sinfoniakausi tuo vuoden mittaan kuultaviksemme Beethovenin kaikki 
yhdeksän sinfoniaa ja runsaan määrään monipuolista musiikkia monilta 
eri aika ja tyylikausilta. Viihteellisemmällä puolella saamme vieraak
semme mm. yhden suomalaisen iskelmätaivaan kestosuosikin Paula 
Koivuniemen.

Tohdin väittää, että elävän musiikin konsertti tuo kuulijalleen aina arjen 
touhuista irrottavia elämyksiä ja ajatuksia. Näitä kokemuksia kannattaa 
lähteä hakemaan, vaikka pitkän päivän päätteeksi oma kotisohva saat
taakin tuntua huomattavan houkuttelevalta kilpailijalta konserttisalille. 
Käykää konserteissa ja ottakaa mukaan myös ystävänne, koska jaettu 
kokemus on yleensä vieläkin antoisampi!

Lämpimästi tervetulleiksi  
Sinfonia Lahden konsertteihin toivottaen, 
kera aurinkoisin kevätterveisin,

Teemu Kirjonen
intendentti
Sinfonia Lahti

TEEMUN TERVEHDYS

LEHTIMÄKI MATKAT AINA MUKANA MATKASSA

0207 509 519    I    ryhmat@lehtimakigroup.fi    I    www.lehtimakigroup.fi

Teemun tervehdys 3

Sinfonia Lahden kevät ja syksy 2018 4–5
 
Lakka, Lapin kulta 6–7

Sinfonia Lahden tuore 
residenssitaiteilija 7

Tirehtööri Åfa 8–9

Terveisiä Berliinistä ja Hampurista 10–12

Jälkiistunnossa  13

Uudet soittajamme  14–15

Perhepiiristä  15

Sinfonia Lahden muusikot  16

2 • Aplodit • 1/2018 3 • Aplodit • 1/2018



lahden kaupunginorkesteri

To 26.4. klo 19.00 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 

To 12.4. klo 19.00 Sibeliustalo

SINFONIAKONSERTTI
Oliver Knussen, kapellimestari
Leila Josefowicz, viulu
Oliver Knussen: The Way to Castle Yonder
Oliver Knussen: Viulukonsertto
Johannes Brahms: Serenadi nro 1

Pe 20.4. klo 18.00 Felix Krohn -sali, 
Lahden konserttitalo
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
Ossi Tanner, piano
Sinfonia Lahden muusikoita
P. Glass: Opening from Glassworks
L. Bernstein: Piano Trio
C. Debussy: Prélude à l’après-midi 
d’un faune
Piazzolla: The Four Seasons 
of Buenos Aires (pianotrio)

Kevät 2018

Ti 1.5. klo 13.00 Sibeliustalo

VAPPUMATINEA
Atso Almila, kapellimestari

To 17.5. klo 19.00 Sibeliustalo
SINFONIAKONSERTTI
Joshua Weilerstein, kapellimestari
Kristóf Baráti, viulu                   
Arvo Pärt: Cantus Benjamin 
Brittenin muistolle
Alban Berg: Viulukonsertto
Antonín Dvořák: Sinfonia nro 6

SIBELIUS-FESTIVAALI 2018
6.–9.9.2018 Sibeliustalo, Lahti

To 6.9. klo 19.00 Sibeliustalo
SIBELIUSFESTIVAALIKONSERTTI
Sinfonia Lahti
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Baiba Skride, viulu

To 6.9. klo 21.00 Sibeliustalo
MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKIA
Wellamo-trio
 Anu Silvasti, piano
 Lotta Nykäsenoja, viulu
 Ilkka Uurtimo, sello

Säveltäjä Jean Sibeliuksen (1865−1957) 
asema maamme kansallissäveltä-
jänä lienee kiistaton; hänen merki-
tyksensä on ollut suuri Suomelle ja 
suomalaisille historiamme ratkai-
sevissa vaiheissa. Sibelius on myös 
maamme tunnetuin säveltäjä maail-
malla, hänen musiikkinsa ihailijoita 
löytyy aina Tukholmasta Tokioon. 
Vuosittain järjestettävällä Sibe-
lius-festivaalillaan Sinfonia Lahti 
haluaa koota nämä kaikki Sibeliuk-
sen ystävät yhteen ja tarjota heille 
elämyksellisen viikonlopun Sibe-
liuksen musiikin parissa.

Legendaarinen Sibelius-
kapellimestari Neeme Järvi 
johtaa Viron kansallista sin-
foniaorkesteria Sibelius-fes-
tivaalilla 2018

Sinfonia Lahti järjestää 19. kansain
välisen Sibeliusfestivaalinsa Lahden 
Sibeliustalossa 6.–9.9.2018. Viron tasa
vallan perustamisesta tulee vuonna 
2018 kuluneeksi 100 vuotta, ja Sibe
liuksella itselläänkin oli henkilökohtai
nen yhteys Baltian musiikkielämään 
hänen käydessään johtamassa omaa 
musiikkiaan Virossa ja myös Latviassa 
1900luvun alkuvuosina. Viron juh
lavuoden kunniaksi festivaalille on 
kutsuttu Viron kansallinen sinfonia
orkesteri (ERSO), orkesterin taiteel
lisen johtajan, legendaarisen virolai
sen Sibeliuskapellimestarin Neeme 
Järven johdolla. Perjantaina 7.9.2018 
kuultavassa vierailukonsertissa kuul
laan mm. Sibeliuksen kolmas ja neljäs 
sinfonia sekä Valse triste. Festivaalin 
taiteellinen johtaja Dima Slobode
niouk johtaa Sinfonia Lahtea kah
dessa konsertissa, joissa viulusolis
tina esiintyy latvialaisviulisti Baiba 
Skride solistiteoksinaan viulukon
sertto ja kuusi humoreskia. Sinfonia 
Lahden esittämänä kuullaan lisäksi 
mm. kuudes ja seitsemäs sinfonia 
sekä konserttisarja Svanevitnäyttä
mömusiikista. Orkesterikonserttien 
lisäksi festivaalin ohjelmassa on jäl
leen myös kamarimusiikkia ja muuta 
Sibeliusaiheista ohjelmaa.

Pe 7.9. klo 19.00 Sibeliustalo
SIBELIUSFESTIVAALIKONSERTTI
Viron kansallinen sinfoniaorkesteri
Neeme Järvi, kapellimestari

La 8.9. klo 14.00 Kalevi Aho -sali,  
Lahden musiikkiopisto
SIBELIUSFESTIVAALIKONSERTTI
Meta4
 Antti Tikkanen, viulu
 Minna Pensola, viulu
 Atte Kilpeläinen, alttoviulu
 Tomas Djupsjöbacka, sello

La 8.9. klo 17.00 Sibeliustalo
SIBELIUSFESTIVAALIKONSERTTI
Sinfonia Lahti
Dima Slobodeniouk, 
kapellimestari
Baiba Skride, viulu

Viktoria Mullova (26.4.) 

Atso Almila (1.5.) 

Joshua 
Weilerstein

(17.5.)

Meta4
(8.9.)

Dima Slobodeniouk
(6.9. ja 8.9.)

Neeme Järvi (7.9.) Baiba Skride (8.9.)
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Lakka, Lapin kulta
Lakanhan me etelän ihmi-
set tunnemme Lapin herkul-
lisena ja vitamiinirikkaana 
marjana. Lakka, josta nyt 
kerromme, on ihan muuta. 
Se on tänä vuonna 20 vuotta 
täyttävä Lapin kamariorkes-
terin kannatusyhdistys!

Lakka perustettiin 2. marraskuuta 
1998 rovaniemeläisten elävän musii
kin ystävien toimesta, kun tarvittiin 
rekisteröity yhdistys hakemaan Suo
men kulttuurirahaston apurahaa kol
men soittajan palkkaamiseksi orkes
teriin kolmeksi vuodeksi. Apuraha 
saatiin ja siirrettiin Rovaniemen kau
pungille, joka perustikin kolmen muu
sikon virat apurahakauden jälkeen.

Tukea omalle orkesterille
Lapin kamariorkesterin taiteellisena 
johtajana on v. 1996 saakka toimi
nut kapellimestari John Storgårds. 
Rovaniemeläisillä on suuri tarve ja 
halu kehittää orkesteriaan sekä tai
teellisesti että määrällisesti, tällä het
kellä muusikoita on kahdeksantoista. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Tii
tinen näkee, että tavoite, kaksikym
mentäyksi jäsentä, olisi ohjelmiston 
suunnittelun kannalta ja myös talo
udellisesti avustajien käyttöä edulli
sempaa pitemmällä aikavälillä.

Yhdistyksen nimen suunnittelus
sa oli tärkeää saada näkyviin ”Lapin 
kullan” lakan nimi. Se muodostuu ni
men, Lapin kamariorkesterin kanna
tusyhdistys, alkukirjaimista. Virallinen 
nimi on Lapin kamariorkesterin kanna
tusyhdistys Lakka ry, mutta Lakkana 
se tunnetaan, ja jäsenet lakkalaisina!

Toimintaa monessa muodossa
Jäsenhankinta tapahtuu ”suusta suu
hun” menetelmällä ja konserteissa 
yhdistyksen esitteitä jakaen. Aktiivi
nen toiminta on parasta mainosta. 
Jäseniä Lakassa on nyt noin 160.

Lakan jäsenet ja orkesterin muusi
kot tapaavat Lakan järjestämissä pik
kujouluissa perinteisen jouluaterian ja 
kevätkauden päättäjäisissä keveäm
män iltapalan merkeissä.

Nämä tapaamiset suunnitellaan 
taiteellisen johtajan Storgårdsin aika
taulujen mukaan.  Tilaisuuksissa hän 
esittelee orkesterin tulevan kauden 

ohjelman, solistit sekä muuta kau
teen liittyvää. Tilaisuuksiin osallistuu 
50–80 henkilöä. Ajankohdan konsert
tien avustajat ja solistit on myös kut
suttu tapaamisiin. Niinpä kansainväli
sesti tunnettuja taiteilijavieraita ovat 
olleet muun muassa basso Matti Sal
minen, trumpetisti Håkan Harden
berger, säveltäjä Kalevi Aho, cemba
listi Elina Mustonen, pianisti Katrine 
Gislinge, viulisti Christina Åstrand ja 
lyömäsoittaja Colin Currie.

Näiden tapaamisten lisäksi järjes
tetään jäseniltoja, joissa esimerkiksi 
muusikot kertovat työstään. Yleisön 
pyynnöstä on Korundi salissa järjes
tetty klassista musiikkia käsitteleviä 
luentoja syksystä 2015 alkaen, nyky
ään pari luentoa vuodessa. Luennoit
sijoina ovat olleet muun muassa Ris
to Nordell, VeliMarkus Tapio, Minna 
Lindgren, Kalevi Aho, Eva Tigerstedt 
ja Kare Eskola. Luennot ovat saavut
taneet suuren suosion, kuulijoita ta
pahtumissa on ollut 50 –120 henkeä.

Yhdistys on järjestänyt jäsenilleen 
matkoja pääasiassa LuostoClassiciin 
Luostotunturiin ja kerran Savonlinnan 
Oopperajuhlille. Tällöin on yhdistyk
sen toimesta varattu majoitus ja liput 
tilaisuuksiin osallistuville.

Varainhankinta ja käyttö
Jäsenmaksuista suurin osa käytetään 
yleisiin hallintokuluihin, yhteisten tilai
suuksien järjestämiseen, joista osa 
katetaan muulla varainhankinnalla. 
Suurin osa tuloista kertyy kausiohjel
mien ilmoitusmyynnistä. Lisäksi yhdis
tys myy Lapin kamariorkesterin levyjä 
konserteissa ja muissa tapahtumissa. 
”Nämä tulot käytetään orkesterin 
talou delliseen tukemiseen. Ostamme 
muun muassa sävellyksiä, ja tuemme 
tarpeen mukaan vierailukonsertteja 
ja levytyksiä. Tärkein ja kallein hank
keemme on ollut Korundi salin akus
tisen suunnittelun maksaminen vuo
sina 2008–2011”, kertoo Leena Tiitinen.

Niin ikään Lakka yhdistys toteuttaa 
lappilaista vieraanvaraisuutta muun 
muassa viemällä orkesterin kansain
välisiä huippusolisteja vierailulle poro
tilalle ja ajelulle, maistelemaan poron
käristystä, kokeilemaan turvesaunaa 
tai illalliselle ja savusaunaan Tikkasen
kariin Kemijoen rantaan. Myös juhlis
tamme kantaesityksiä ja merkittäviä 
konsertteja sopivalla tarjoilulla.

Rovaniemen Markkinoilla
Rovaniemellä on herätetty henkiin 
vanha markkinaperinne. Elokuussa 
joen rannassa ja vanhalla torilla pide
tään Rovaniemen Wanhat Markkinat. 
Lakalla on ollut siellä muutamana 
vuonna myyntipöytä. Myynnissä on 
LKO:n levyjä sekä arpoja ja samalla jae
taan kausiohjelmia ja omia esitteitä. 
Koju on ollutkin suosittu kohtaamis
paikka kolmipäiväisillä markkinoilla.
Leena Tiitinen pitää Lakan toiminnan 
tärkeänä osana myös taustavaikutta
mista kaupungin luottamushenkilöi
hin suoraan ja julkisuuden kautta.

Nitta Käki

Pääsemme tuoreeltaan 
tutustumaan uuteen 
21-vuotiaaseen  resi-
denssitaiteilijaamme 
Ossi Tanneriin.

Ossi vietti lapsuutensa ensimmäi
set vajaat viisi vuottaan Yhdys
valloissa,  josta perhe muutti vii
deksi vuodeksi Belgiaan. Siellä 
Ossi aloitti soittoharrastuksen 
suomalaisen opettajan johdolla. 
”Enkä ole katsonut taakseni sen 
jälkeen! Soittaminen tuntui omal
ta  alusta saakka. Olen halunnut 
soittaa joka päivä ja ollut aina 
innoissani uusista kappaleista.” 

Perhe muutti Suomeen Ossin  
ollessa kymmenvuotias. Ensimmäiseen pianokilpailuun hän osallistui 
12vuotiaana Suomessa ja soitti ensimmäisen oman konserttinsa 16vuo
tiaana. ”Saliin tullessani huomasin yleisössä olevan miltei pelkästään tut
tuja kasvoja, ja se oli nuorelle pianistille pelottava paikka!”

Pianisti työskentelee useimmiten yksin. Ulkomaisilla konserttimatkoil
lakin ohjelmat ovat enimmäkseen resitaalikonsertteja. Nuoresta läh
tien Ossi on soittanut myös kamarimusiikkia ja soittaa tälläkin hetkellä 
pianotriossa kahden kaverinsa kanssa. Hänen mielestään kamarimusii
kissa parasta  onkin se, että soittaja ei koe itseään yksinäiseksi.  ”Orkeste
rin kanssa soittaminen on ihan taivaallista, siitä nautin kaikkein eniten.”

Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleilla Ossi on ollut kahtena viime kesänä 
soittamassa taiteilijana, sitä ennen mestarikurssilaisena. ”Ihana paikka, 
annan ison arvon sille, miten paljon siellä on myös spontaania musisointia.”

Vuosi sitten Ossi kävi Yhdysvalloissa ensi kerran lapsuutensa jälkeen. Kun 
hän hiljattain soitti Musiikkitalossa Gershwinin Rapsody in Bluen, hän 
näki musiikissa  Manhattanin ja amerikkalaisuuden – tuntui kotoisalta. 

Residenssitaiteilijallamme on jatkuvasti odottamassa uusia töitä, lo
maa ei ole näkyvissä vähään aikaan. Huhtikuussa Ossi soittaa resitaali
konsertin Moskovassa. Lataus siihen kuten muihinkin konsertteihin kas
vaa vähitellen viikkojen ajan ennen hhetkeä. ”Jännitys kertyy, mutta kun 
astun lavalle, se katoaa! Sitä odottaakin. On helppo ryhtyä soittamaan!”

Sellon soitto kiinnostaa Ossia, sen hän voisi kuvitella kakkossoittimek
seen. Yksi hänen parhaista ystävistään on sellisti, ja sellon ääni puhuttelee. 
Kesäisin Ossi löytää itsensä usein golfkentältä. Kaunista kesäpäivää ei 
kannata viettää pianon ääressä, Suomessa on niitä niin harvoin! 

Marja Leivo

Sinfonia Lahden tuore 
residenssitaiteilija

Iloinen joukko lakkalaisia yhteisessä illanvietossa.

Leena Tiitinen, Lakka ry:n puheenjohtaja.
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TIREHTÖÖRI

Kahden suuren firman johtaja, myyntitykki, 
huvimestari, musiikkimies, joviaali aristokraatti, 
värikäs ja vilkas vanhan kansan henkilö… Nämä 
kaikki määreet sopivat kuvaamaan hyvin  Gun-
nar Åhfeldt-Arjamoa eli tuttavallisemmin 
Åfaa, joka vaikutti Lahdessa vuodesta 1907 aina 
pois menoonsa saakka eli vuoteen 1964.

GUNNAR ÅHFELDT-ARJAMO syntyi Helsingissä 12.8.1889. 
Käytyään viisi luokkaa ruotsinkielistä reaalilyseota ja toi
mittuaan kesäisin apulaisena sähköyhtiö AEG:n kontto
rissa hän asettui Lahteen, jossa AEG avasi sivuliikkeen. Toi
mittuaan 1907–09 kyseisen liikkeen hoitajana Åfa perusti 
oman Lahden Sähkötoimisto nimisen yrityksen, joka toimi 
vaihtelevalla menestyksellä kolmisen vuotta. Vuonna 
1912 Åfa kiinnitettiin vastaperustetun Oy Mallasjuoman 
isännöitsijäksi. Alkuvuosina hänen toimenkuvansa juo
matehtaassa oli varsin monipuolinen: konttoristi, kaup
pamatkustaja, myyjä, juoksupoikakin. Myöhemmin teh
täväkuva tarkentui käsittäen myynnin ja kirjeenvaihdon 
lisäksi pääkirjanpidon sekä tilinpäätökset. Eläkkeelle hän 

siirtyi 1959. Vuodesta 1918 lähtien Åfa toimi myös Lah
den Puhelinyhdistyksen toimitusjohtajana. Tätä firmaa 
hän ehti palvella niin ikään vuosikymmenien ajan, jää
den eläkkeelle vuonna 1957. Tiivistahtista työsarkaa jak
sottivat useat Pohjoismaihin ja KeskiEurooppaan suun
tautuneet opintomatkat.

ÅFA OLI saanut ensikosketuksen orkesterimusiikkiin jo 
lapsena: innostus sävelmaailmaan ja soittamiseen kas
voi niistä kouluvuosista, jolloin hän marssi isänsä kanssa 
melkein joka sunnuntai Helsingin filharmonisen seuran 
kansankonserttiin. Sävel tarttui, ja Åfa toi sen myöhem
min Lahteen. Åfan omat instrumentit olivat viulun lisäksi 
kontrabasso ja lyömäsoittimet. Kun Lahden ensimmäi
nen varsinainen orkesteri aloitti toimintansa 1910, Åfa liit
tyi mukaan kontrabasistiksi. Joitakin vuosia myöhemmin 
soitin orkesterissa vaihtui viuluun. Koska kahden firman 
vetäminen vei paljon aikaa, jäi aktiiviaika Lahden orkes
tereissa soittajana reiluun kahteen vuosikymmeneen. Sen 
sijaan Åfan toiminta kaupungin musiikkielämän vaikutta
jana ja eri orkesterien johtokuntien jäsenenä tai puheen
johtajana kesti 1910luvun alkupuolelta aina vuoteen 1960 
asti. Åfa eli kenties kiinteämmin kuin kukaan toinen Lah
den kaupunginorkesteria edeltäneiden eri kokoonpano
jen moninaisissa vaiheissa, ja toimipa hän vielä orkesterin 
kunnallistamisenkin jälkeen kaupungin musiikkilautakun
nan puheenjohtajana vuosina 1954–60.

ÅFA TEKI pitkän päivätyön sekä Mallasjuomalla että 
Puhelinyhdistyksellä. Molemmissa firmoissa hän oli toi
mitusjohtaja, joskin Malskilla tehtävänimike oli virallisesti 
isännöitsijä. Kun Åfa jäi eläkkeelle 1959, häntä seurasi isän
nöitsijänä jo ennen sotia konttoripäälliköksi valittu Sulo 
Armas Nummelin. Åfa, jota luonnehdittiin Malskilla mm. 

myyntitykiksi ja ideanikkariksi, kehitti 30luvun alkuvuo
sina yhdessä silloisen panimomestarin kanssa nopeasti 
hyvinkin tunnetuksi tulleen tuotemerkin Erikoisolut, joka 
reilun kahden vuosikymmenen tauon jälkeen on palan
nut Malskin vuonna 1988 ostaneen Hartwallin olutvalikoi
maan. Mallasjuomaa ja Åfan suurta kiintymystä Lahden 
orkesteriin yhdisti se, että orkesteri pääsi ennen konsert
titalon valmistumista harjoittelemaan Malskin kerhoti
loihin. Åfan myötävaikutuksella orkesteri sai 1940luvulla 
firmalta myös rahalahjoituksia toimintansa tukemiseen. 
Jorma Panula, joka toimi 1950luvulla muutamien vuo
sien ajan Lahdessa kaupunginteatterin kapellimestarina 
ja kaupunginorkesterin sivutoimisena viulistina, muistaa  
Åfan järjestäneen harjoituksien tauoille aina muutaman 
korillisen vahvaa olutta: ”Paussilla juotiin sitten olutta, 
ja kapellimestari Martti Similä kertoili elävään tyyliinsä  
juttuja!”

PUHELINYHDISTYKSESSÄ Åfaa seurasi toimitusjohtajana 
Olavi Tammilehto (19192011). Hän on muistellut edeltä
jäänsä erittäin vilkkaana ja värikkäänä persoonana, joka 
seurasi tarkasti aikaansa. Viulua ja jousta Åfa osasi käyt
tää muutenkin kuin perinteiseen tapaan: hän esim. soitti 
jousesta irroitetulla yhdellä hyvin hartsatulla jouhella, jota 
kuulijat eivät ensinkään nähneet. Saattoipa hän myös lait
taa jousen polviensa väliin ja hangata siihen viulua – ja 
hyvältä kuulemma kuulosti tämäkin! Tammilehto muis
telee edelleen, että ravintolassa istuessaan Åfa oli usein 
ratkiriemukas seuran huvittaja. Innostuessaan hän saat
toi nostaa täyden konjakkilasin kiiltävän kaljunsa päälle ja 
ryhtyä tasapainoilemaan sen kanssa tanssien. Sekin taito 
oli vaatinut sitkeää harjoittelua.

Hannu Kivilä

– Lahden orkesteri elämän 
”grand old man” ja lahte-
lainen musiikkivaikuttaja 
viidellä vuosikymmenellä.

Gunnar Åhfeldt-Arjamo toimi Lahden musiikkielämän hyväksi peräti puolen vuosisadan 
ajan: Vuonna 1910 hän aloitti Lahden ensimmäisen orkesterin kontrabasistina, ja vuonna 
1960 hän lopetti työskentelynsä Lahden kaupungin musiikkilautakunnan puheenjohtajana.

Lahden Soitannollisen Seuran orkesterin ohjelmaleh-
tisiä 1910-luvulta, jolloin kapellimestarina toimi mm. 
säveltäjä Toivo Saarenpää.

Lahden ensimmäinen orkesteri vuodelta 1910. Eturivissä keskellä kapellimestari Axel Wirzenius, takarivissä keskellä Åhfeldt-Arjamo, 
joka tuolloin soitti kontrabassoa, mutta vaihtoi myöhemmin viuluun.
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Terveisiä Berliinistä  ja Hampurista 

Helmikuun alussa aplodilaiset  tekivät neljänkymmenen 
hengen voimin matkan Berliiniin. Alkusysäys matkaamme 
oli osallistua Diman johtamaan konserttiin legendaarisessa 
Berliinin Filharmoniassa. Dimalle tämä oli ensimmäinen 
kosketus Berliinin Filharmonikoihin, ja vieläpä kolmen kon
sertin sarja peräkkäisinä päivinä  ja kaikki konsertit vetivät 
täydet salit.  Meille monikertainen luottosolistimme  Baiba 
Skride soitti konsertissa häikäisevänä solistina. Konsertin 
onnistumista todistivat riemukkaat aplodit!

Lippuja jo syyskuussa varattaessa saatiin tieto, että kausi
korttilaiset valtaavat konserteissa pääosan paikoista, muille 
konserttivieraille jää vain hajapaikkoja valittavaksi, kuten 
meille kävi. Eipä tuo meitä haitannut.  Konserttisaliin mah
tuu kerralla noin kolme ja puolituhatta kuulijaa, siis kaksi 
kertaa Helsingin Musiikkitalon yleisömäärä! 

Salin tyhjentyessä istahdin vielä tovin rupattelemaan 
saksalaisen pariskunnan kanssa. Silmät ymmyrkäisinä he 

hämmästelivät, kun neljäkymmentä musiikinystävää oli 
Suomesta saakka tullut konserttiin. He kertoivat rakasta
vansa Sibeliuksen musiikkia, erityisesti Tapiolaa, joka oli 
sopivasti konsertin ohjelmassa. Konsertin jälkeen monet 
matkalaisemme tunnelmoivat vielä oluttuopin ääressä 
vaikuttavalla Potsdam aukiolla. 

Ohjelmassa oli käynti Parlamenttitalossa, mutta aikataulu 
ei kuitenkaan pitänyt, niinpä osa matkalaisista tutustui 

taloon omin päin.  Moni aplodilainen oli etukäteen varan
nut lippuja muihinkin kulttuuririentoihin – mm. Koomi
sen oopperan hulvattomaan Mozartin Don Giovanniin 
sekä myös ”oikeaan” Don Giovannin esitykseen Staatso
perissa. Muutama meistä riensi Santarmiaukion viehät
tävään barokkikonserttitaloon nauttimaan Elgaria, Rah
manovia sekä välipalaksi Bernsteinin Divertimenton 
riemukasta vaskien säihkettä.

Berliinin valtava konserttisali 

mykisti, yleisöä paljon, 

moneen suuntaan avara tila!

Komische Opera

 Berlinissä loistava, 

hulvattoman ja 

hykerryttävän

 koominen 
Don Giovanni!

Berlin State Opera perinteinen, nykyaikaan sijoitettu esitys Don Giovannista oli hieno kokemus, hyvät solistit!

Kolossallisen iso hotellimme,

jonka käytävää riitti ja riitti, ja 

vielä kulman takaa riitti, ennen 

kuin oman huoneen ovi löytyi.

>>>
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Jälki-
istunnossa

Jälki-istunto 25.1.2018 Jaakko Kuusisto
Sinfoniakonserttia johti  Jaakko  Kuusisto, Rapartisti Paperi T tähditti  Lauri 
Porran teosta Kohta, jossa säveltäjä itse esiintyi Omniwerksoittimen solistina. 
Huikean alkukattauksen jälkeen tarjolla oli Pendereckin Chaconne ja Messiae
nin L´Ascension. Jälkiruokana Jaakko Kuusisto toi meidät uusiin musiikkisfää
rehin ja osoitti myös taiteellista frakkimuotia. Kiitos Jaakko – jälleen kerran.

Jälki-istunto 8.2.2018 Nuoret solistit
Upean Nuorten solistien konsertin jälkeen muusikot ja maestro Dima siirtyivät 
Kuusikabinettiin perinteiseen jälkiistuntoon.  Orkesterimme tuuban soittaja 
Harri Lidsle jututti leppoisasti nuorta solistikuntaa, joka koostui lähinnä lahte
laisista tai täältä lähtöisin olevista muusikoista. Kaikki konserttiin valitut muu
sikot ovat läpäisseet koesoiton ja opiskelevat Lahdessa. Harri jututti hetken 
kaikkia jälkiistujia – yleisöä paikalle oli saapunut viitisenkymmentä kuulijaa. 

”Sinfonia Lahti yllätti jälleen kerran! Ennen varsinaista konserttia Metsähallissa 
toteutettiin konsertti, jossa yleisö pääsi sekä Sibeliuksen musiikin kanssa lähi
kosketukseen – kuin myös  muusikoiden. Bravo, lisää tällaista.”

Sunnuntaina ajeltiin lumisessa maisemassa kohti Ham
puria, jossa täkynä oli kohahduttava konserttitalo. Kon
serttiin emme päässeet, mutta hieno oli talo sen minkä 
nähtiin ja lopulta aurinkoinen sää palkitsi vaikuttavan sata
mamiljöön   ehkäpä joskus päästään testaamaan Iisakin 
kirkon rakentamiseen verrattavissa oleva konserttitalo.

Wunderland oli niin ikään ennakkoon suunniteltu kohde. 
Se on kiehtova pienoismaailma, joka on rakennettu val
tavan suureen vanhaan teollisuushalliin. Kävijät voivat 
vapaasti kierrellä ja katsella ihmemaata jopa tuntikausia. 
Maaseutua, alppimaisemaa, jossa lampaita paimenineen, 

arktisia alueita, jossa myös Suomen lippu liehui lumisessa 
pihassa. Palatseja, linnoja, kirkkoja ja pilven piirtäjiä, pie
noisjunat  ja laivat kulkivat aikataulujen mukaan, ambu
lanssi  raivasi tietä kaupungin sokkeloissa, olutjuhla  
maalaismaisemassa ja jalkapallostadion täyteen ahdet
tuine ihmisineen..Yhdysvaltojen kallioon louhitut pre
sidentit, sumupilveen lentävät lentokoneet, Hawaijin  
saaret, purkautuva Etna, lumivyöryt.. kaikki vuorokauden
vaihte lujen mukaan.  IHMETTÄ KERRAKSEEN!

Marja Leivo

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. 
Aploditlehti 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!

Terveisiä Berliinistä ja Hampurista 

Wunderland oli mieleenpainuva! 

Siellä aikuinenkin innostui lapseksi!

Käväisimme kuuluisassa hotelli  Aldonissa, joka henkii vanhaa aristokratiaa. Tänä päivänä hotelli on ylellisin ja tunnetuin hotelli Saksassa.

Hampurin uuteen konserttitaloon 
pääsimme sisälle katsomaan 
hienoja tiloja ja veistoksellisia 
muotoja. Oli kuin olisi kävellyt 
Aalto maljakossa!

Kivaa, väljä aikataulu

 mahdollisti omatoimiset retket.

Sukellus orkesteriin

Ennen Hampuriin lähtöä ehdittiin hankkia vielä viimetipan tuliaisia.
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PERHEPIIRISTÄUUDET SOITTAJAMME
Sellisti Teet Järven 60vuotispäivä osuu huhtikuun 22.päivälle. Hän kertoo juhlivansa sitä perheen kanssa  
Tallinnassa, ja toivottaa myös työkaverit ja lahtelaisyleisön tervetulleiksi On aeg (On aika) perhekonserttiin 
Tallinnan Raatihuoneentorin laidalla sijaitsevaan Hopneri Majan konserttisaliin 21.4.18 klo 16. Liput myyn
nissä netissä piletilevi.ee 10/5 e kpl 12.3.2018 lähtien.              

Teet kokee jossain mielessä hyviä, toisaalta surullisia tunteita todetessaan elämänkaaren kääntyneen  
laskuun. Hän sanoo iloinneensa jo tähän mennessä pitkästä työurasta orkesterimme ammattitaitoisten  
kollegojen joukossa, ja kiittää erityisesti selloryhmää hienosta yhteistyöstä. Teet mainitsee myös, että tie
tyt kapellimestarit, kuten Dima Slobodeniouk, lisäävät työskentelyssään soittajienkin ammattitaitoa  
vaatiessaan tarkkaa ja balanssoitua lopputulosta.  

Sellisti Hannu Kivilä on täyttänyt 60 vuotta 17. päivänä maaliskuuta. Hän pitää hyvänä saada ikävuosien 
tuomaa elämänkokemusta, vaikka toisaalta ikääntymisen haluaisi unohtaakin. Tärkeintä on, että terveys ja 
kunto säilyisivät edelleen hyvinä, jotta työtään jaksaisi jatkaa vielä useita vuosia. Hannu tutustui orkesteriin 
jo poikasena siinä soittavien vanhempiensa välityksellä, ja on itse soittanut Lahden orkesterissa päätoimi
sena 18vuotiaasta saakka. 

Hän on nähnyt ne työteliäät ”ruuhkavuodet”, jolloin orkesterin huima tasonnousu rakentui, ja myös nii
den palkitsevuuden. Hän sanoo orkesterityöskentelyn olleen Vänskän jälkeenkin yhtä juhlaa, ja yhteissoitto 
kaikkine hienouksineen kiinnostaa häntä edelleen.

Kevätkauden lopulla näemme vielä 
lavalla joitakin uusia ja ennestään 
tuttuja soittajia eripituisissa sijaisuuk
sissa: alttoviulisti Jann Haanterä 5.3.–
20.5., kontrabasisti Petja Wagoner 
23.4.–20.5., sekä sellisti Hanna Kilpi
nen 5.3.–20.5. Huilisti Simo Haanterä 
soittaa koko kevätkauden ja on esitelty 
aiemmin, samoin IIviuluissa soittava 
Johanna EllenbergHaapaniemi 8.1.–
8.4. Myös klarinetisti Fàtima Boix
Cantó on esiltely aiemmin, hän soit
taa klarinetin varaäänenjohtajana koko 
kevätkauden. Tilapäisiä tehtävämuu
toksia: Nora Niskanen (esitelty Aplodit 
2/2017), toimii klarinetin äänenjohta
jana 30.6. saakka. Oleg Larionov, (esi
telty lehdessämme 2/2016,) soittaa 
sooloalttoviulistina 8.1.–20.5. Kata
riina Ruokonen toimii alttoviulujen 
äänenjohtajana 8.1.–20.5. ja Lasse
Matti Laakso alttoviulujen varaää
nenjohtajana samoin 8.1.–20.5. ajalla. 
Haastattelimme muutaman pidempi
aikaisen sijaisen. 

Lokakuussa Lahdessa aloittanut altto
viulisti Matthias Funke soittaa orkes
terissamme kevätkauden. Hän opis
keli aluksi viulun soittoa Dresdenissä 
neljä ja puoli vuotiaasta nappulasta 
alkaen ja perheen muutettua Leipzi
giin jatkoi Die Hochschule für Musik 
und Theater Felix Mendelssohn Bart
holdy :n (HMT) nuorisoosastolla. Tällöin 
konserttimestariisältä ja soolosellis
tinä toimineelta äidin isältä periytynyt 

kiinnostus musiikkiin muuttui:  ”Har
rastuksesta tuli elämäni.”

Leipzigin vuosinaan Matthias soit
ti nuorisoorkesterissa ja pienemmis
sä kokoonpanoissa. Kvartetissa hän 
soitti kakkosviulua ja huomasi viih
tyvänsä väliäänen soittajana. Ei siis 
ihme, että kun vaihtooppilaana Si
beliusAkatemiassa aukeni mahdol
lisuus ottaa toiseksi soittimeksi alt
toviulu, hän tarttui tilaisuuteen – ja 
jonkin ajan kuluttua viulu sai jäädä. 

Alttoviulun soittajana Matthiakselle 
tarjoutui tilaisuus soittaa Radion Sin
foniaorkesterissa, Kansallisoopperas
sa ja Helsingin kaupunginorkesteris
sa. Hän soitti myös Kööpenhaminas
sa ja kesäisin mestarikursseilla ennen 
kuin tie Helsingistä toi Sinfonia Lah
den alttojen porukkaan. Alttoviulis
tikollegoihin  tutustuminen kävi no
peasti ja orkesterin ulkomaan matkan 
aikana ehti sitten tutustua orkesteriin 
enemmältikin. Vastaanottoa Matthias  
kehuu lämpimäksi ja avoimeksi ja hän 
tunteekin itsensä tervetulleeksi Lah
teen ja olonsa mukavaksi soittaes
saan loistavassa salissa.

Matkailu on alttoviulistimme rakas 
harrastus. Vapaaaikanaan hän myös 
pyöräilee (Itävallan Alpeilla mieluiten!), 
laskettelee, ui, lukee, käy elokuvissa 
ja silloin tällöin konserteissa. Ilmailun 
ystävänä hänen suurena haaveenaan 
on joskus suorittaa lentolupakirja, ai
nakin ultrakevyelle koneelle...

Viulisti Reetta Kataja on syntynyt 
Alavudella, josta elämä on kuljetta
nut hänet mutkien kautta Rovanie
melle. Taustajoukoikseen hän nimeää 
elämänkumppaninsa lisäksi lapsuu
denperheen sukulaisineen ja ihanat 
ystävänsä. Reetan isä on tehnyt elä
mäntyönsä musiikin parissa, myös 
äiti oli aktiivinen musiikin harrastaja. 
Niinpä Reetan ura alkoi liemikauha
viulistina ja siitä 5vuotiaana Etelä
Pohjanmaan Musiikkiopiston viulu
tunneille. Opiskelu jatkui koulutyön 
ohessa lauantaisilla viulutunneilla 
Jyväskylässä, sittemmin ammattiin 
valmistavana Stadiassa Helsingissä. 
Reetta valmistui musiikin kandidaa

tiksi SibeliusAkatemiasta 2010 josta 
tie vei Detmoldin Musiikkikorkeakou
luun Elina Vähälän oppiin. Sieltä hän 
valmistui musiikin maisteriksi erin
omaisin arvosanoin 2012.

Reetalle ensimmäinen konsertti
mestarikokemus ammattilaisena oli 
sijaisuus Lappeenrannan kaupungin
orkesterin I konserttimestarina syksyl
lä 2012. Nyttemmin hän toimii vaki
naisena I konserttimestarina Lapin 
kamariorkesterissa. ”Pienestä mut
ta pippurisesta orkesterista on tullut 
minulle rakas ja tärkeä porukka, jos
sa viihdyn!” Reetta on toiminut kon
serttimestarina myös Tapiola Sinfo
niettassa ja Helsingin Kaupunginor
kesterissa.

”Harrastukseni liittyvät liikkumi
seen ja ruoanlaittoon. Lenkkeilyä, 
kuntosalilla käyntiä ja talvisin hiih
toa. Ruoanlaittoon kipinä syttyi Rova
niemellä, olen Glorian Ruoan ja Viinin 
sekä Australian Master Chefin suur
kuluttaja. Jazzin ja soulin kuuntelu
kin rentouttaa vapaaajalla.” 

Vuorottelevan konserttimestarin 
roolissaan Reetta pääsee Lahdessa 
soittamaan isoja sinfonioita täysmit
taisen sinfoniaorkesterin voimin. La
pin kamariorkesterihan on pieni, kah
deksantoista soittajan yhtye, ohjelmis
to on erilainen. Hän iloitsee saades
saan tavata taas pitkästä aikaa tuttuja 
muusikoita soitettuaan Sinfonia Lah
den riveissä muun muassa 2012 Kii
nan kiertueella.

Kevätkaudella II konserttimestarina soittava Pasi Eeri
käinen asuu avovaimonsa Hannan kanssa Porvoossa. 
Pasi on syntynyt Japanissa, ja aloitti siellä viulunsoiton
kin 4vuotiaana. Musiikki ammattina ei ollut hänelle 
koulutuksesta huolimatta itsestään selvää. Vasta v. 2000 
armeijasta päästyään hän hyväksyi itsensä muusikoksi.

Tampereen konservatoriosta v. 1999 valmistumisen 
jälkeen Pasi hakeutui SibeliusAkatemiaan ja valmistui 
musiikin maisteriksi 2006.

Työuraa hän teki aluksi freelancerina seikkaillen  
lyhyempien ja pidempien sijaisuuksien perässä ympäri 
Suomea. Lahdessa hän muistelee soittaneensa viimek
si 2009. Vuoden 2012 alussa hän sai kiinnityksen Radion 
sinfoniaorkesterin Iviulistiksi. Konserttimestarin sijai
suuksia on niin ikään kertynyt useammissa orkestereissa.

Huomattavan osan vapaaaikaansa Pasi kertoo käyt
tävänsä triathlonharrastuksen parissa. Oikeastaan se 
on enemmän irtiottoa työstä kuin rentoutumista. Lap
suuden kilpauintiharrastuksesta jäi rakkaus tavoitteelli
seen liikuntaan. ”Pidän urheilemisesta ja treenaamises
ta kilpailumielessä, ja rentoudunkin sen parissa. Ensi ke
säkuun viimeisenä päivänä minut voi bongata Lahden 
Ironman puolitriathlonilla. Hyvä ruoka, matkustaminen 
ja elokuvat kuuluvat myös rentouttavaan vapaaaikaan.”

Pasi sanoo tulleensa hyvillä mielin Lahteen soitta
maan. ”Minulla on lämpimät muistot vuodelta 2009, kun 
edellisen kerran olin sijaisena orkesterissa. Nykyinen si
jaisuus sattui hyvään saumaan, miltei tipahti taivaas
ta! Erinäisten elämän vastoinkäymisten jälkeen olin kai

vannut viulunsoiton saralla jonkinlaista uutta liekkiä, mo
tivaatioruisketta. Kiitos orkesterille, että sain mahdollisuu
den tulla tänne!”  

Tekstit:
Nitta Käki 
Virve Nuorgam

Reetta Kataja

Matthias Funke

Pasi Eerikäinen
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Ylikapellimestari Dima Slobodeniouk

Osmo Vänskä, kunniakapellimestari

Säveltäjät: Kalevi Aho, kunniasäveltäjä 
    Joonas Kokkonen (19211996), kunniajäsen

I viulu 
Maaria Leino, konserttimestari
avoin/ Reetta Kataja*, vuorotteleva konserttimestari  
(Hannaliisa Pitkäpaasi) /
Pasi Eerikäinen*, 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                                   
AnniKaisa Tikkala                                   
Marja Rouvali 
Orvokki Kivinen                                              
Anitta Engstrand                                                                                  
Lotta Nykäsenoja                                   
Krista Jäänsola                                   
(Laura Kokko)
Liis Joamets
Johanna EllenbergHaapaniemi* 
 
Alttoviulu   
avoin/ Oleg Larionov*, sooloalttoviulisti                          
(Anu Airas) / Katariina Ruokonen*
(Oleg Larionov) / LasseMatti Laakso*                                   
Marjatta LaasonenHäggkvist                                   
Jarmo Räikkönen                                   
(Riikka Lounamaa) 
(Katariina Ruokonen)
(LasseMatti Laakso)
Matthias Funke*
Jann Haanterä*                                                                                                    
    
Sello    
Ilkka Pälli, soolosellisti                                   
Sanna PalasLassila                                   
Ilkka Uurtimo                                               
Hannu Kivilä                                               
Teet Järvi                                                           
(Antero Manninen)
Hanna Kilpinen*
avoin                                                                     
    
Kontrabasso  
Eero Munter                                               
Timo Ahtinen                                   
Petri Lehto                                               
Sampo Lassila                                   
Anna RintaRahko

Huilu
Outi Viitaniemi
Eva Ryan
Eriko Korhonen /
Simo Haanterä*

Oboe
Lasse Junttila
Jukka Hirvikangas
(EevaKaisa Rönkä)

Klarinetti
(Eeva Mäenluoma)
Nora Niskanen
Fàtima BoixCanto* 
Jyrki Saloranta

Fagotti
Harri Ahmas
Essi Vartio
Kjell Häggkvist

Käyrätorvi
Pertti Kuusi
Petri Komulainen
Mia Kasper
Jarkko Peltoniemi

Trumpetti
Ari Heinonen
VeliPekka 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 
(osaaikaeläkkeellä)
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

JaakkoPekka Pätynen
järjestäjä
050 559 4028

Essi Kinnunen
nuotistonhoitaja
 050 518 4569

lahden kaupunginorkesteri


