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SISÄLTÖ:
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Kun Lahden heti sotien jälkeen piristynyt orkesteritoiminta kunnallistet-
tiin seitsemän vuosikymmentä sitten, olivat maamme orkesterit vielä 

pääosin yhdistysvetoisia. Poikkeuksena olivat suurimpien kaupunkien, 
eli Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunginorkesterit, sekä Yleisradion 
orkesteri. Orkesteritoiminnalla sinänsä on maassamme pitkät perinteet, 
aina Turun Soitannollisen Seuran perustamisesta (1790) lähtien. Soittajisto-
jen kunnallistaminen tarkoitti ja tarkoittaa edelleen ennen kaikkea toimin-
nan vakiinnuttamista, mikä näkyy ja kuuluu lähinnä säännöllisesti jatku - 
 vana konserttitoimintana sekä musiikkitarjonnan monipuolistumisena.  
Esimerkiksi Lahdessa monipuolistuminen tarkoitti jo lähes alusta lähtien 
sinfoniakonserttien lisäksi oopperatoimintaa, nuorten solistien konsertteja,  
viihdekonsertteja ja vaihtelevin määrin myös kamarimusiikkikonsertteja.  
Viime vuosina on kuvaan astunut myös monipuolisesti sivistävä nuoriso-
kasvatustyö.

Orkestereidemme toimintaedellytykset ovat vuosikymmenien mit-
taa vaihdelleet – vielä nelisenkymmentä vuotta takaperin niiden suurimmat 
ongelmat koskivat lähinnä hyvien konserttisalien puuttumista, soittajiston 
laadun epätasaisuutta sekä päätoimisten muusikkojen vähäistä määrää. 
Lahteen saatiin ajankohtaan nähden hieno ja hyvin soiva sali jo vuonna 
1954, mutta vasta 90-luvulla muusikkovakanssien määrä saatiin kasvatet-
tua sellaiseksi, että orkesteri alkoi tulla toimeen omin voimin lähes kaikissa  
tilanteissa. Muusikoiden koulutustaso on tänään aivan jotain muuta kuin 
vielä esim. 60-luvulla, ja uuden vuosituhannen alussa nousi Lahteen kon-
serttisali, joka noteerataan edelleen maailman kymmenen parhaan salin 
joukkoon. Orkesterimme taiteellinen taso on noussut hurjasti viimeisen 
kolmen vuosikymmenen aikana mm. uudenlaisen työskentelykulttuurin, 
levytysten ja ulkomaankiertueiden ansiosta. Pohja tälle kaikelle oli kuiten-
kin luotu kunnallisen orkesterin alkutaipaleelta lähtien: jo 50-luvulla oltiin 
kunnianhimoisia, tehtiin haastavia projekteja vaatimattomista resursseista 
huolimatta, ja katsottiin monista hankaluuksista ja vastoinkäymisistä huoli-
matta eteenpäin. Haasteita tulee varmasti eteen jatkossakin, mutta mikään 
ei korvaa esittäjien ja kuulijoiden tässä ja nyt tapahtuvaa vuorovaikutusta. 

Hannu Kivilä
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Aplodit Orkesterille ry on jo 29 vuotta tuonut 
musiikillista iloa orkesterimme konserttien lisäksi.

Tarjoamme monenlaista oheisohjelmaa, juttelemme esiintyvien 
taiteilijoitten kanssa konsertin jälkeen, tutustumme omiin soittajiimme, 

reissailemme kotimaassa ja ulkomailla korkeatasoisiin 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. 

- Elämyksiä yhdessä!-
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Aarno Cronvallin elämä on ollut 
musiikin ympäröimää lap-
suudesta asti. Isä oli viulisti ja 

Radion Sinfoniaorkesterin konsertti-
mestari, sittemmin kapellimestari. Äiti 
konsertoiva pianisti ja pianonsoiton 
lehtori SibeliusAkatemiassa. Aarno 
itse soitti poikasena selloa hyvien 
opettajien, ensin Vili Pullisen, myö-
hemmin Yrjö Selinin johdolla. Seli-
nin hän sanoo  olleen hieno sellisti, 
jonka tunneille arveli päässeensä 
ehkä hieman suhteilla. Odotellessani 
oman tuntini alkua kuuntelin miltei 
masentuneena edeltävän tunnin oppi-
laan soittoa, joka kuulosti hyvin tai-
dokkaalta. Hänen tuntinsa venyivät 
usein varsinaisen tunnin ylikin. Hän 
oli Arto Noras, Cronvall muistelee.

Opiskeluun tuli pitkähkö paus-
si teini-iässä, sitten olin vielä Erkki 
Rautiolla, hän on suuri sellon hu-
manisti. Rautio oli lempeä, rauhalli-
nen opettaja. Oli hienoa saada kol-
me näin upeaa opettajaa, vaikka op-
pilas ei ehkä ollut aivan samaa tasoa. 

Sitten tapasin tulevan vaimoni, sol-
mimme avioliiton ja tuli perhe, ryh-
dyin opiskelemaan lakia, johon su-
vulla oli traditioita. Vuoden kuluttua 
ymmärsin, ettei se ollut minun alaani. 

Kiinnostuin toimittajan työstä, 
hain ja pääsin Yleisradion toimitta-
jakursseille Radiolinjalle 1968.Yleis-
radiossa oli useita hienoja opettajia; 

Niilo Ihamäki, herrasmies, ajankoh-
taistoimittajien opettaja,  huippuse-
lostaja Martti Silvennoinen, äänen-
käytön maailmanmestari, puhetoi-
mituksen päällikkö Martti Timonen, 
hyvä selostaja hänkin. Muut opinnot 
jäivät, media vei mukanaan! 

Pääsykokeessa luimme uutisia, pää-
kouluttaja Mikko Niskanen kuunte-
li. Hyvä ääni, radiolinjalle, oli osalta-
ni hänen kommenttinsa. Olin aluksi 
Ylen kesätoimittaja, ja työ jatkui ke-
sän jälkeenkin. Vuoden kuluttua Briit-
ta Helenius, silloinen musiikkitoimi-
tuksen päällikkö, hieno daami, tarjo-
si Cronvallille sijaisuuttaa television 
puolelle parin television musiikkioh-
jelman spiikkauksen jälkeen. Parin 
vuoden sijaisuuden jälkeen työsuh-

de vakinaistettiin. Ylellä kului miltei 
30 vuotta, vuosi radiossa, Tv 1:ssä lä-
hes 29 vuotta. 

Siitä musiikkitoimituksen päällik-
könä 10 vuotta, organisaatiomuutok-
sen jälkeen sitten erikoistoimittaja-
na. Hoidin myös kansainvälisiä kon-
takteja, kuten esimerkiksi EPU:n va-
rapuheenjohtajuutta. 

Opiskelin siinä ohella alaa muun  
muassa Lontoossa assistenttina  
musiikkiohjaajalle, joka työskenteli sel-
laisten musiikkinimien kuten Daniel 
Barenboim, Zubin Mehta ja Jacque-
line du Pré kanssa.  Amerikassa kävin 
seuraamassa miten muutamaa tuo-
tantoa tehtiin. Ohjelmien teossa toi-
mivat samat lainalaisuudet monella 

tavalla eri maissa.  BBC:ssä on hui-
kea määrä ohjelmien tekoon pyrki-
viä ihmisiä, joista lahjakkuudet poi-
mitaan. BBC:llä on vanhaa, hienoa 
kulttuuria ohjelmanteossa.

Kuviot uusiksi
50 täytettyäni ryhdyin tutkimaan, onko 
elämää Ylen ulkopuolella. MTV:llä oli 
tuolloin mentorina Tauno Äijälän, 
hänen kanssaan kävin keskustelua. 
MTV:llä oli siihen aikaan sopimus Sin-
fonia Lahden kanssa. Juuri tuolloin 
seurattiin Sibeliustalon valmistumista. 
Tehtiin avajaiskonsertit, jotka Cron-
vall ohjasi. Tehtiin myös konsertteja 
Sinfonia Lahden ja Osmo Vänskän 
kanssa. Sibeliuksen sinfonioita teh-
tiin niin kauan kuin ohjelmapäällikkö 
Tauno Äijälä oli mukana. Siltä ajalta 
on erityinen rakkaus Lahteen, Sibe-
liustaloon ja Sinfonia Lahteen. Tänne 
on edelleen kiva tulla konsertteihin, 
sanoo Cronvall. Tein Osmo Vänskästä 
myös dokumentin, jota kuvattiin Lon-
toon Promeissa. Olen seurannut kan-
sainvälisiä äänilevykilpailuja, ja iloin-
nut Sinfonia Lahden menestyksestä. 
On merkittävää, että orkesteri on 
monella tavalla joustava.

Musiikkielämää edelleen
Kiinnostus työntekoon on yhä ole-
massa, Lahdessa juonsin viimeksi 
elokuvamusiikkikonsertit.

Olen tehnyt myös musiikki- ja 
oopperamatkoja. Viehättävä Vero-
na on kestokohde, jonne olen teh-
nyt matkoja 8 vuotta. 

Erkki Toivasen jälkeen Savonlin-
naan haettiin uutta lehdistöpäällik-

– Elämä musiikin parissa
Aarno Cronvall

Joukko aplodilaisia aloitti neliosaisen 
Ring-matkan 10. syyskuuta. Ennen tet-
ralogian ensimmäisen osan, Reinin-
kullan, alkua Hannu Salmi taustoitti 
teosta kertomalla Richard Wagnerin 
elämästä ja koko Ring-tetralogian 
syntyhistoriasta.

Ooppera oli toteutettu suoma-
laisvoimin: musiikin johto Esa-Pek-
ka Salonen, ohjaus Anna Kelo, lavas-
tus/valaistus/videosuunnittelu Mik-

Savonlinnan Sevillan parturi 
Oopperajuhlilla vieraili tänä kesänä 65.000 kävijää. Myös aplodilaiset  
tekivät perinteisen retken Savonlinnaan. Teoksena tänä vuonna oli –  
sittemmin kesän yleisön suosikiksi osoittautunut – Kari Heiskasen 
ohjaama Sevillan parturi ensi-iltaesityksenä 4.7.

“Kyllä, Savonlinnan oopperajuhlien Sevillan parturi kannattaa  
ehdottomasti nähdä. Farssi on vaikea laji, mutta tällä kertaa se onnis-
tuu mitä mainioimmin” HS.5.7.2019.

Ja aplodilaiset olivat samaa mieltä! 

Ja ensi kesänä taas Savonlinnaan!

• Arja Järstä 

ki Kunttu ja rooleissa esim. Tommi 
Hakala, Lilli Paasikivi, Tuomas Ka-
tajala ja Jukka Rasilainen. Esityk-
siä oli vain kuusi ja kaikki olivat het-
kessä loppuunmyydyt, kuten myös 
seuraava osa.

Suorastaan häikäistyneinä poistuimme 
kolmen tunnin esityksestä, mielissä 
seuraavanlaisia, Marja Kyrön, kirjaa-
mia ajatuksia: 

Kansallisoopperan Ring

köä, pääsin mukaan silloin Paavo Suo-
kon ja Jorma Hynnisen aikaa, nyt toi-
min PR-päällikön roolissa, teen muun 
muassa juontoja, oopperaesittelyjä,  
talkshowta vuodesta 2000 lähtien.
 
Yritän olla mukana monessa – joka 
ilta en ole konsertissa, mutta seuraan 
aktiivisesti maailmaa. Radio Classiciin  
olen tehnyt ohjelmia, pidän siitä-
kin työstä. Ilmajoen Musiikkijuhlien  
neuvottelukunnassa olen ollut muu-
tamana vuonna, Tauno Äijälän edes-
auttamana.Seuraan myös kansainvä-
listä musiikkielämää, muun muassa 
Cardiffin laulukilpailuja Walesissa. 
Karita Mattilan voiton aikoihin Yleis-
radiot valitsivat sinne kandidaatit, 
nykyään kilpailu on ”raaempaa”.

Uran kohokohta
Sitä on vaikea sanoa, en ole ollut 
kovin sosiaalinen, mielelläni kon-
serteissa istun usein yksin ilman 
että minulla olisi mitään ketään vas-
taan. Suurin asia on ehkä se, että 
olen monella tavalla ollut oikeaan 
aikaan oikeassa paikassa, ja saanut 
olla monessa mukana. Monasti jos-
sain uudessa tekemisessä äkkiä vain 
huomaa, että tässähän on ihan valta-
van hienoa olla mukana!  Olen pitä-
nyt huolta, etteivät kasvot ole liiaksi 
esillä, niitä ei tunnisteta, ääneni sitä 
vastoin tunnetaan. Olen elänyt omaa 
elämääni ja pitänyt silmät auki!

Kohokohdaksi voisin sanoa sen, kun 
sain 1998 yhdeltä saksalaiselta yhtiöltä 
puhelun. Tekivät yhteistöitä  paljon 
Valeri Gergijevin ja Marinski Teatte-

rin kanssa ja suunnitelmissa oli kah-
den oopperan videointia. Minua pyy-
dettiin ohjaamaan ne. 

Niinpä Mariinskissa katsottiin pai-
kat, oli jännittävää tavata mm. laula-
jattaret Galina Gorchakova, Olga 
Bododina ja Anna Netrebko, jolla 
ei tuolloin vielä ollut kansainvälistä 
mainetta. Anna niiata niksautti käy-
tävällä vastaan tullessaan. 

Tuotanto vain tehtiin liian nopeal-
la tahdilla, eikä lopputulos ollut huip-
puhyvä, mutta kokonaisuuteen näh-
den hyvä.  Saksalainen tuottaja pa-
hoittelikin aikatauluongelmaa. Mie-
lenkiintoinen kokemus kuitenkin! 

Omia produktioita
Cronvall on tehnyt tv-dokumentteja, 
esimerkiksi Erik Tawaststjernasta ja 
Paavo Berglundista, jonka dokument-
tia tehtäessä sovittiin muun muassa, 
miten kameratyöskentelyn oli hyvä 
toimia musiikin partituurin mukaan. 
Ruotsissa ohjasin Nobel-päätösta-
pahtumaan liittyviä konserttija, joissa 
paikalla oli aina joku kuninkaallisista. 
Noissa konserteissa oli hienoja solis-
teja. Ne olivat yhteistuotantoja Ruot-
sin tv:n kanssa.

Tanskassa ohjasin muutamana 
vuonna Wienin Strauss -konsertte-
ja muistuttavia konsertteja. Ne nau-
hoitettiin uuden vuoden aattona, 
editoitiin ja lähetettiin sitten uuden 
vuoden päivänä. Vaikka niihin liittyi 
hektisiä tilanteita, ne olivat kivoja ul-
komaisia kokemuksia!

• Haastattelu Marja Leivo 
• Teksti Nitta Käki

Suurenmoinen kokonaistaide -
teos, siitä nauttivat silmät, korvat, 
mieli ja aivot! Musiikki on jykevää ja 
samalla sävykästä ja puhuttelevaa – 
 ja orkesteri soitti kuin vimmattu Esa-
Pekka Salosen ohjaimissa. Heti alus-
ta alkaen ne Reinin laineet imaisivat 
sointikuviollaan mukaansa. 

Ainakin Wagner-noviisille tällai-
nen puhtaasti taruun perustuva esi-
tysversio oli aivan omiaan, satuun 
kun voi sijoittaa helposti kysymyk-
siä suurista asioista: vallasta, rakkau-
dettomuudesta, omanvoitontavoit-
telusta, yltäkylläisestä elämäntavas-

ta, ahneudesta ja tulevaisuuden uh-
kista – miten huikea oli se Erdan en-
nustus myös nykyihmisille... kylmää-
vän hieno!

Nykytekniikan lavastusratkaisut 
saivat tarun hohtamaan suurenmoi-
sena - ja pelottavan ajankohtaisena, 
vaikka Nibelungin maailmassa tiu-
kasti pysyttiinkin.

Miten jaksaa odottaa ensi kevääseen? 
Silloin Ring-matka jatkuu, vuorossa 
on Valkyyria.

• Virve Nuorgam
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Orkesterimme vuoden 2019 residenssitaiteilija on 
jousikvartetti Meta4. Pääsimme tutustumaan 
ryhmään konsertissa jo kevätkaudella, ja jatkoa 

on luvassa syksyllä 2019. Kurkatessani jousikvartetin 
kotisivuille saan tietää, että kvartetin kansainvälinen ura 
käynnistyi Moskovassa vuonna 2004 järjestetyn Dmitri 
Šostakovitš -kilpailun voitolla sekä erikoispalkinnolla kil-
pailun parhaasta Šostakovitš-tulkinnasta. Muita ryhmän 
saamia tunnustuksia ovat mm Joseph Haydn -kilpailun 
voitto ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkinto 
tunnustuksena kansainvälisestä menestyksestä, molem-
mat vuonna 2007, toimiminen BBC:n New Generation 
Artistina vuosina 2008–2010 sekä Jenny ja Antti Wihurin 
rahaston tunnustuspalkinto vuonna 2013.

Meta4 konsertoi aktiivisesti eri puolilla maailmaa ja on 
sen lisäksi kotimaassa toiminut Oulunsalo Soi -musiikki-
juhlien taiteellisena johtajana 2008–2011 sekä Kuhmon 
Kamarimusiikki -festivaalin residenssikvartettina 2009–
2017. Palkittuja levytyksiäkin on jo kertynyt useita. 

Kysymykseen, mikä ja millainen Meta4n synnyinhetki 
oli ja miksi kvartetti syntyi, kvartetin sellisti Tomas Djup-
sjöbacka vastaa: 

”Homma alkoi Mäntän Musiikkijuhlilla vuonna 2000. 
Ehdotin juhlien taiteelliselle johtajalle Niklas Pokille et-
tä ”eikös pianofestivaalille sopisi Festivaali-kvartetti?”, 
jotta ohjelmistoa saisi laajennettua kamarimusiikin puo-
lelle. Niklas onneksi tarttui ideaan sanomalla että ”kyllä,  

kokoahan ryhmä”. Mietin siinä sitten, että kenen kanssa 
haluaisin soittaa ja ketkä sopisivat yhteen. Sitten soitettiin 
ensimmäinen konsertti kesällä 2001 Mäntässä.”

Kvartetille tarvittiin nimi ja se tuli alkuperäisten jäsen-
ten etunimien alkukirjaimista; Minna, Eriikka, Tomas,  
Antti. Nimen 4 tulee neljästä jäsenestä ja on samalla eng-
lanniksi ”metafoor” eli kielikuva tai vertaus. 

Nykyisen, vuodesta 2006 lähtien, Meta4-kvartetin ko-
koonpanon Djupsjöbacka esittelee seuraavasti: 

”Antti Tikkanen, Oulaisten lahja maailmalle. Antti oli 
pitkään FiBOn (Suomalainen Barokkiorkesteri) taiteelli-
nen johtaja soittaen paljon varhaista musiikkia alkupe-
räissoittimin ja on soittanut tärkeimpien suomalaisten 
orkesterien solistina.

Minna Pensola, ruutitynnyri Punavuoresta. Minna on 
kotinurkillaan perustanut suuren suosion saavuttaneen 
Klasariklubin, jossa voi nauttia klassisesta musiikista ren-
nosti hauskan jutustelun lomassa. Yhdessä Antin kans-
sa he pyörittävät myös PuKama-konserttisarjaa, joka tuo 
korkealuokkaista kamarimusiikkia Helsingin sydämeen.

Atte Kilpeläinen on Helsingin Kaupunginorkesterin 
soolo-altisti, vierailee kansainvälisesti samassa tehtäväs-
sä (mm. Australian Chamber Orchestra) sekä soittaa omia 
sävellyksiään ja sovituksiaan mm. Vuokko Hovatta Kolmi-
sin-yhtyeessä.

Tomas Djupsjöbacka soittaa Meta4n ohella Euroo-
pan kamariorkesterissa työskennellen maailman huippu-

kapellimestareiden kanssa. Tomas on myös enenemässä 
määrin itse kapellimestari (mm. Lapin Kamariorkesterin 
uunituore päävierailija), ja hän on jo johtanut useimpia 
suomalaisorkestereita.”

KUTEN ESITTELYSTÄ käy ilmi, on kyse äärimmäisen lah-
jakkaiden ja monipuolisten yksilöiden muodostamasta 
ryhmästä. Kysyessäni Meta4n muusikkojen omien projek-
tien ja kvartettisoiton yhteensovittamisesta, hyödyistä ja 
haasteista Djupsjöbacka vastaa:

”Alusta asti meillä on kaikilla ollut omat henkilökohtai-
set tärkeät projektit ja sillä tiellä olemme pysyneet. Kaik-
kia rikastaa henkilökohtaiset taiteelliset kokemukset, osaa-
misen laajentuminen sekä muiden inspiroivien taiteilijoi-
den kohtaaminen. Kvartetista muodostuu parhaimmil-
laan sulatus-uuni, jonne tämä kaikki tuodaan ”kotiin” yh-
teiseen kokemuspankkiin. Tämä yhdistettynä kvartetti-
soiton opiskeluun ECMA:ssa, eli Eurooppalaisessa Kama-
rimusiikkiakatemiassa, opettajien kanssa, jotka ovat suo-
rassa yhteydessä keskieurooppalaiseen traditioon ja tie-
totaitoon, luovat meidän ponnistuslaudan. Haasteet ovat 
enimmäkseen aikataulutukseen liittyvää, kuinka löytää 
tilaa kaikelle. Nykyään kun monella meistä on myös per-
hettä niin liikkuvia osia riittää…

Koska soimme aina paremmin soitettuamme inten-
siivisesti yhdessä, soitamme kvartettia pari viikkoa, sit-
ten kaikki tekevät omiaan välissä ja sitten palaamme taas 
kvartetin äärelle.”

SOITTAMISEN LISÄKSI monenlaisista käytännön asioista 
täytyy huolehtia, jotta kvartetin työ onnistuu. Meta4 onkin 
jakanut tehtäviä. Kaikki hoitavat yhteydenpitoa agenttei-
hin. Sen lisäksi yksi tällä hetkellä huolehtii lentovarauksista 
ja matkustusreiteistä, yksi hotellitarpeista, yksi somesta ja 
levymyynnistä ja yksi kotisivuista sekä niiden materiaa-
leista. Tässä vain joitakin hoidettavista asioista! 

Vaikka asioista huolehtisi kuinka hyvin, yllätyksiä tulee. 
Kysyessäni muistoa kiperästä esiintymistilanteesta saan 
kuulla taannoisesta kiertueen huipentavasta konsertista 
Amsterdamin Concertgebouwn pienessä salissa. Vaati-
vassa ohjelmassa oli ollut paussin jälkeen Beethovenin 
jousikvartetto opus 131, jossa ei ole taukoja osien välissä. 
Yksi Meta4n muusikoista oli saanut ruokamyrkytyksen ja 
sinnitteli 40 minuuttia oksennusta pidätellen -ja soitta-
miseen keskittyen!-ennen kuin poistui konsertin lopussa 
ripeästi takahuoneeseen...

KIPERÄN TILANTEEN vastapainoksi voi silmiensä eteen ja 
korviensa kuultavaksi loihtia yhden Tomas Djupsjöbackan 
mukaan Meta4n mieliinpainuneimmista konserteista: ”Yksi 
muistettavimpia oli varmasti auringonnousu-konsertti Jeri-
kon raamatullisella Oliivivuorella alkaen klo 05 aamulla. 
Olimme soittaneet edellisenä iltana normaalin iltakonser-
tin eli ei päästy nukkumaan kovin aikaisin. Sitten aamulla 
oli todella aikainen herätys ja kuljetus vuorelle. Ohjelma 
oli suunniteltu minuuttien tarkkuudella, sillä järjestäjän 
toive oli, että aurinko nousee viimeisen kappaleen ihan 
lopussa. Yleisö istui ilman katosta vuorella, aloitimme siten 
melko pimeässä ja lopuksi aurinko nousi meidän soittajien 

Sinfonia Lahden 
residenssitaiteilija 2019Meta4

Lahden 47. Kansainvälinen Urku-
viikko toteutui elokuussa Lahdessa.  
Tapahtuma oli menestys ja tiettävästi 
ensimmäistä kertaa Urkuviikon his-
toriassa kuultiin täysimittainen oop-
pera, Joonas Kokkosen Viimeiset 
kiusaukset, flyygelin ja urkujen säes-
tyksellä Ristinkirkossa. Lisäksi  oli 
Latinalais-amerikkalaista musiikkia 
Sibeliustalossa, jossa vieraana  oli 
presidentti Tarja Halonen puolisoi-
neen, edelleen kaksi  yhdysvalta-
laista urkuria, joista toinen oli lahtelaislähtöinen Kalle 
Toivio, oli barokkimusiikkia, yhteislaulutilaisuus ulkoil-
massa, radioitu  Urkuviikon päätösmessu Ristinkirkosta. 
Yleisöä oli enemmän kuin budjetoitiin ja tapahtuma 
menestyi. Urkuviikko kulkee vahvasti eteenpäin kohti 
50-vuotisjuhliaan!

Pauli Pietiläinen, Urkuviikon johtaja

Terveisiä 
Urkuviikolta

takana yleisön silmien edessä ja valoa tulvi kaikkien yli! 
Todella maaginen kokemus kaikille osapuolille!

Muistan myös että meidän oli tärkeää heti soiton lo-
puttua juosta sisätiloihin pakkaamaan soittimia koteloihin-
sa, sillä vahva suora aurinko oli myrkkyä soittimien puu-
pinnoille, esimerkiksi lakka olisi helposti saattanut sulaa 
tai vaurioitua.”

Soittimien ripeä pakkaaminen olikin ymmärettävää, onhan 
kvartetin jäsenillä käytössään muun muassa Suomen Kult-
tuurirahaston omistama Stradivarius-viulu, Signe ja Ane 
Gyllenbergin säätiön Carlo Bergonzi -viulu sekä Lorenzo 
Storionin vuonna 1780 Cremonassa rakentama sello.

Me aplodilaiset odotamme innolla, että saamme jälleen 
kuulla Meta4-jousikvartettia Sibeliustalossa oman orkes-
terimme kanssa. Mitä odotuksia residenssitaiteilijaryh-
mällä itsellään on?

”Eniten odotamme, että pääsemme soittamaan yhdes-
sä Sinfonia Lahden muusikoiden kanssa Lahden yleisöl-
le! Meillä oli tähän residenssiin ”varas-lähtö” maaliskuussa 
ja oli lystiä! On hienoa, että tämä residenssi sisältää meil-
le niin monta eri roolia ja mahdollisuutta yhdessä teke-
miseen! On solistista soittamista ja Minnan emännöimä 
jatko-Klasariklubi (19.9.), orkesterin liidaamista (meni jo), 
kamarimusisointia yhdessä (17.11.) ja Tomas vielä johtaa-
kin yhden konsertin kapellimestarina (12.9.)! Toivomme, 
että lahtelaiset saapuvat konsertteihin sankoin joukoin!”

• Teksti ja kuva: Virve Nuorgam

Meta4 Metsähallissa 19.9. 
tapaamassa konserttiväkeä.
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1950 1960 1970 1990 2000 201019801940

KAPELLI-
MESTARI Felix Krohn Martti Similä Urpo Pesonen Osmo VänskäJouko 

Saari
Okko 
Kamu

Slobo-
deniouk

Söder-
blom

Sa-
ras-
te

Musiikkilautakunta 
perustettiin, orkes-
teriin perustettiin 
ensimmäiset neljä 
soittajan virkaa.

Fritz Kilanto 
konsertti-
mestariksi

Esitettiin mm. 
Beethovenin Eroica-
sinfonia

Orkesteri esitti 
ensimmäisen kerran 
Sibeliuksen sinfo-
nian (nr.2)

Orkesteri esitti 
Tsaikovskin 
viidennen 
sinfonian

Orkesteriin 
perustettiin 
lisää kahdeksan 
soittajan virkaa, 
samalla kapelli-
mestarin ja 
12 soittajan virat 
vakinaistettiin.

Pekka 
Punna 
konsertti-
mestariksi

Orkesteri siirtyi 
Loviisankadulta 
uusiin tiloihin 
vastavalmistu-
neeseen kon-
serttitaloon

Vaclav 
Neumann 
vieraili 
kapelli-
mestarina

Orkesteri 
palkittiin 
Wihurin 
rahaston 
apurahalla. 
Säännöllinen 
ooppera-
toiminta 
alkaa.

Muisto-
konsertti 
Sibeliuksen 
poismenon 
johdosta

Martti Similä meneh-
tyi 9. tammikuuta. 
Orkesteri vakavassa 
kriisissä, lakkautus-
uhka päällä. Urpo 
Pesonen kapellimesta-
riksi, uusia soittajan-
virkoja perustettiin.

Puistokonsertit 
aloitettiin 
Radiomäen 
pohjois-
rinteellä

Lahdesta 
siirtyi peräti 
kuusi muusik-
koa Kansallis-
oopperan vas-
taperustet-
tuun orkes-
teriin

Suomen 
Sinfonia-
orkesterit ry 
perustettiin 
Lahdessa

Niin sanotut 
otsikkokon-
sertit korva-
sivat suositut 
kansankon-
sertit

Säveltäjä 
Tauno 
Marttinen 
esillä paljon 
konsertti-
ohjelmissa

Kolme 
uutta 
vakanssia, 
soittajan-
virkoja 
nyt 21.

Orkesterin ensimmäinen 
konserttivierailu ulko-
maille, Ruotsin 
Västeråsiin.

Orkesteri 
vieraili 
toisen kerran 
Västeråsissa

Orkesteri 
konsertoi 
Ruotsin 
Västeråsissa 
kolmannen 
kerran

Jouko Saaren 
tilalle Ulf 
Söderblom 
taiteelliseksi 
johtajaksi, ja 
Osmo Vänskä 
päävieraili-
jaksi.

Orkesteri konsertoi 
Unkarissa, konserttisali-
keskustelu käynnistyi 
Lahdessa.

Lahden 
kaupungin-
orkesterin 
ensimmäinen 
äänilevy 
markkinoille. 
Se sisältää 
Crusellin kolme
klarinetti-
konserttoa.

Osmo Vänskä 
taiteelliseksi 
johtajaksi, 
Ulf Söderblom 
päävieraili-
jaksi, ja 
Tero-Pekka 
Henell 
inten-
dentiksi.

Musiikkilauta-
kunta kokoon-
tui viimeisen 
kerran

Orkesteri kon-
sertoi syys-
kuussa Ham-
purissa ja 
Helsingin juh-
laviikoilla

Orkesteri konsertoi 
mm. Birming-
hamissa, Tokiossa 
ja New Yorkissa

Kalevi Ahon 
8. ja 9. sinfonian 
kantaesitykset

Merkittäviä 
levytysprojekteja: 
Joonas Kokkosen 
koko orkesterituo-
tanto sekä Sibeliuk-
sen viulukonserton 
molemmat versiot. 
Grammophone-pal-
kinto konsertto-
levytys-sarjassa

Esa-Pekka 
Salonen vieraili 
kapellimestarina, 
Jukka-Pekka 
Saraste johti 
orkesteria 
ensimmäisen 
kerran.

Orkesteri 
konsertoi 
Jyväskylässä

Bachin 
Matteus-passio 
ensikertaa 
Lahdessa

Alue-
orkesteri-
kokeilu 
virallis-
tettiin

Orkesteri 
sai käyt-
töönsä 
ravintola 
Salpaukselta 
jääneitä 
tiloja

Konsertti-
matka 
Kuopioon

Perustettiin 
intendentin 
virka, johon 
tehtävään 
valittiin 
Carl 
Sandelin.

Helena 
Hiilivirta 
inten-
dentiksi

Lahden 
kamari-
musiikki-
seura 
perustet-
tiin

Aplodit 
Orkesterille r.y. 
perustettiin 
joulukuussa

Orkes-
teri levytti 
ensimmäi-
sen kerran 
Kalevi Ahon 
sävellyksiä Puinen 

konserttisali 
ilmestyi 
suunnitelmiin

Grammophone-palkinto 
(Sibeliuksen viidennen 
sinfonian ja Sadun alku-
peräisversiot sisältävä CD)

Kalevi Ahon 
10. sinfonian 
kantaesitys

Orkesterin 
ensimmäinen 
kokonaislevy-
tys Sibeliuksen 
sinfonioista

Orkesteria johti 
ensimmäisen 
kerran mm. 
Sakari Oramo ja 
Dima Slobode-
niouk

Sibeliuksen 
Kullervo-
levytys

Kaupungin-
valtuusto päätti 
yhden äänen 
enemmistöllä 
uuden konsertti-
ja kongressitalon 
rakentamisesta

Jaakko Kuusisto 
konserttimestariksi

Vaki-
naisessa 
kokoon-
panossa 67 
päätoimista 
muusikkoa

Viulutaituri 
Joshua Bell 
vieraili Sibelius-
festivaalilla

Melartinin 
Aino-ooppe-
ran levytys 
julkistettiin

Orkesteri 
vieraili 
mm. Tukhol-
massa, 
Pietarissa, 
Amsterda-
missa, 
Lontoossa 
ja Tokiossa

Orkesteri 
siirtyi 
alkuvuodesta
konserttitalosta 
Sibeliustaloon, 
ensimmäinen 
Sibelius-festivaali.

Yhteis-
konsertti 
RSO:n 
kanssa

Konserttikiertue 
Etelä-Amerikassa 
(Buenos Aires, Rio 
de Janeiro ym.)

Neljäs Kiinan-kier-
tue, neljäs Japanin-
kiertue, sekä kon-
sertit mm. Wienissä 
ja Salzburgissa.

Dima 
Slobodeniouk 
orkesterin 
ylikapelli-
mestariksi

Orkesteri 
konsertoi 
Soulissa 
Etelä-
Koreassa

Harri Ahmaksen 1. 
sinfonian ja Kalevi 
Ahon huilukonser-
ton kantaesitykset

Orkesteri julkisti 
viisi uutta levyä

Yhdysvaltain-
kiertue (mm. New 
York ja Minneapo-
lis). Orkesteri 
konsertoi myös 
mm. Wienissä 
(Musikverein), 
Pekingissä ja 
Shanghaissa.

Orkesterin kolmas 
Japanin-kiertue

Orkesteri 
konsertoi 
mm. Berliinin 
Filharmoniassa 
ja Wienin 
Musikvereinissa

Teemu Kirjonen 
intendentiksi

Ensimmäinen 
konsertti 
Hämeenlinnan 
Verkatehtaan 
salissa

Jukka-Pekka 
Saraste 
taiteelliseksi 
neuvonanta-
jaksi

Kiinan-kiertue 
ja konsertit mm. 
Wienissä ja 
Budapestissä

Orkesteri esiintyi 
ensimmäisen kerran 
Helsingin Musiikki-
talossa

Okko Kamu 
ylikapelli-
mestariksi

Konsertit 
Birminghamissa
ja Lontoossa 
plus kiertue 
Kiinassa

Konsertti Lontoossa

Päätoimisia 
muusikoita 
kokoon-
panossa 
44

Päätoimisten 
muusikkojen 
määrä nyt 59

Kalevi Aho 
orkesterin 
”koti-
säveltäjäksi”

Ensimmäinen 
Aplodit-lehti 
ilmestyi 
tammi-
kuussa

Tuomas 
Kinberg 
aloitti 
inten-
denttinä

Vakinainen 
kokoonpano 
38 pää-
toimista 
muusikkoa 
sekä 3 
oppilas-
soittajaa

Orkesteri 
konsertoi 
Tampereella

Kalevi Ahoa 
ensimmäi-
sen kerran 
konsertti-
ohjelmassa 
(1.sinfonia)

Orkesterissa 
32 vakinaista 
muusikkoa 
ja 6 oppilas-
soittajaa

Urpo Pesonen
eläkkeelle. 
Hänen 
seuraajakseen 
kiinnitettiin 
kapelli-
mestariksi 
Jouko Saari.

Yhteis-
konsertit 
Turun 
kaupungin-
orkesterin 
kanssa

Orkesterin 
peruskokoon-
panossa 24 
päätoimista 
muusikkoa

Aarre 
Merikannon 
Juha-
oopperan 
näyttämöl-
linen kan-
taesitys.

Orkesteri kunnallis-
tettiin, nimeksi Lahden 
kaupunginorkesteri

Sibeliuksen 
1. sinfonia 
Radiomäen 
urheilukentällä

Tauno 
Hannikai-
nen johti 
Lahdessa. 
(Myös 1953).

Konsertit 
Heinolassa, 
Hämeenlin-
nassa ja 
Kouvolassa

Martti Similä toimi 
syksyn vierailevana 
kapellimestarina.

Vuonna 1938 peruste-
tun Lahden Orkeste-
riyhdistyksen johto-
kunta kokoontui ens. 
kerran sodan jälkeen. 
Felix Krohn kapelli-
mestariksi.

Aram 
Hatsatur-
jan johti 
Lahdessa 
omia sävel-
lyksiään

KONSERTTI-
PAIKKA

Loviisankadun 
juhlasali Konserttitalo Sibeliustalo

Ristinkirkko

45 55 65 8575 95 05 15

Sinfonia Lahden 
vuosikymmenien matka

Teksti ja piirrokset: 
Hannu Kivilä
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Vuosikokouksessa 28.3.2019 Aplodit Orkesterille 
ry:n puheenjohtajaksi astui Ulla Weijo. Hän on 
kotoisin Haminasta ja elämä on vienyt häntä niin 

Itävaltaan kuin Ranskaankin ennen asettumistaan Lah-
den Jalkarantaan.

Koulutukseltaan Ulla on ekonomi, joka opiskeli aikui-
siällä jatkotutkinnon, (äitinsä esimerkkiä noudattaen) val-
mistuen kauppatieteiden lisensiaatiksi. Ullan äiti jatkoi ai-

APLODIT ORKESTERILLE RY

Nykyisen hallituksen kokoonpano ja vastuutehtävät 
(kuvassa vasemmalta):
 Eeva Rimpi, tietosuojavastaava 
 Katariina Ruokonen, orkesterin edustaja
 Marketta Andersen, rahastonhoitaja
 Arja Järstä, kotimaanmatkavastaava 
 Marja Alarotu, verkostoitumisvastaava ja kotimaanmatkavastaava 
 Liisa Nemitz
 Tarja Kaplas, levymyyntivastaava 
 Virve Nuorgam, sihteeri 
 Veikko Heinänen, varapuheenjohtaja ja yhdistysavainvastaava 
 Ulla Weijo, puheenjohtaja 

 Kuvasta puuttuu Markku Aaltonen , jäsenhankintavastaava

kanaan lauluopintoja perheenäitinä ja toimi sitten yksi-
tyisenä laulunopettajana Haminassa ja Helsingissä; mu-
siikki -etenkin lied ja ooppera - tuli siis tutuksi lapsuusko-
dista lähtien, ja lapsia patistettiin ahkerasti konsertteihin.

Suurimman osan työuraansa Ulla Weijo toimi Lahden 
ammattikorkeakoulun liiketalouden laitoksen vetäjänä se-
kä kansainvälisen toiminnan johtajana. Ura alkoi Lahden 
kauppaoppilaitoksessa opettajana ja aikuiskoulutusjohta-

jana ja mielenkiintoisinta työuralla oli olla muka-
na kehittämässä ammattikorkeakoulua Lahteen.

Eläkkeelle jääminen neljä vuotta sitten antoi 
tilaisuuden uusille asioille. Tällainen on piano-
tunneille meneminen uudestaan lapsuusvuosi-
en jälkeen. On hyvä haastaa itsensä! Muista har-
rastuksista mainittakoon lenkkeily, mökkeily, tal-
vella hiihto, lukeminen ja konserteissa käymi-
nen. Jo vuosikausien jäsenyys kansainvälisessä, 
100-vuotiaassa, Zonta-järjestössä on ollut antoi-
saa ja Ullan mielestä ilmastonmuutos on tehnyt 
tyttöjen koulutuksen, hyvinvoinnin ja tasa-arvon 
edistämisen entistäkin tärkeämmäksi. Zonta on 
tuonut mukanaan hyvän verkoston, onhan sii-
nä toimimassa monen ikäisiä, moniammatillisia 
ja monitaustaisia naisia. Aplodien puheenjohta-
jana Ulla arvelee saavansa uusia rikastuttavia ih-
miskontakteja.

Perheeseen kuuluu mies, kaksi lasta ja kaksi 
lapsenlasta, joiden kanssa oleminen ja hoitami-
nen antaa suuren ilon. Luonteeltaan Ulla pitää 
itseään enemmän toisia tukevana kuin valokei-
lassa viihtyvänä. 

Uusi puheenjohtaja pitää Aplodit Orkesteril-
le ry:tä hienona yhdistyksenä ja kiittää aktiivista 
hallitusta sekä kaikkia niitä, jotka ovat työsken-
nelleet Aplodien eteen kohta 30 vuotta. Yhdis-
tyksen tärkeimpänä tehtävänä hän näkee ihmis-
ten sitouttamisen pitkäaikaisempaan konserteis-
sa käyntiin – tässä kausikortti on oiva väline - ja 
konserttiin tulemisen kynnyksen madaltamisen. 
Ikiaikainen haaste nuorempien saamiseksi mu-

kaan on myös mielessä. Yleisestikin yhdistyksiin kuulu-
minen on vähenemässä ja nuoremmat eivät koe sitä ta-
vaksi vaikuttaa, joten saadaksemme heidät tiedotuksen 
piiriin sosiaalisen foorumin informointia on kehitettävä.

Orkesterilla on suuret paineet. Siksi Aplodien yhteistyö 
sen kanssa eri muodoissaan on todella tärkeää. Yhteisissä 
tapaamisissa pääsee jakamaan yhteiset murheet ja kirkas-
tamaan päämäärät. Ystäväyhdistysten tapaamiset ovat 
Ullan mielestä oiva tilaisuus paitsi saada uusia ideoita myös 
tuoda uusia kuulijoita orkesterillemme. Eläköön musiikki!

• Virve Nuorgam

”Narua täytyy vetää, 
sitä ei voi työntää”, 
on Martti Peipon motto. Se kuvaa 
hyvin tämän paljasjalkaisen lahte-
laisen muusikon valmiutta tehdä 
työtä musiikin eteen. Varhaisimpana 
musiikkimuistonaan hän muistaa 
kävelleensä polvenkorkuisena pia-
non vieressä, juuri ylettyneensä kos-
kettimille ja saaneensa aikaan ääniä. 
Pieni poika oli silloin tokaissut, että 
”Tässä pianossa ei ole mitään järkeä.” 
Juuri ennen kouluikää vanhemmat 
tuuppasivat sitten tulevan muusikon 
pianotunneille, jotta pianoon tulisi 
jotain järkeä. Ja tulihan siihen, kuten 
myös esimerkiksi saksofoniin, klari-
nettiin, nokkahuiluun ja traversoon 
(1700-luvun alkupuolen poikkihuilu) 
kaikista päätyön, kaupunginteatterin 
muusikon, mukanaan tuomista soit-
timista puhumattakaan.

Isän jazz-levyjen kuuntelemisesta 
alkanut rakkaus jazziin sekä kesän 
1977 ja 78 Kuopio tanssii ja soi Big 
Band -leirit niitä seuranneine soitto-
kokemuksineen veivät jazzin - ja eri-
tyisesti swingin - maailmaan: Lahti 
Big Bandin perustaja ja johtaja sen 
ensimmäiset 25 vuotta ja Jazzto-
rin taiteellinen johtaja tapahtuman 
ensimmäiset 12 vuotta sekä usean 
edelleen esiintyvän kokoonpanon 
perustaminen. Niistä mainittakoon 
Martti Peippo Quintet, Martti Pei-
pon Iskelmä-Oktetti ja Jump’n Blues 
Society. Solistina ja kapellimesta-
rina tämä swing-spesialisti on ollut 
mukana useissa The Great Helsinki 
Swing Bandin big band-produkti-
oissa, joissa on hyvin esillä hänen 
puolitoista vuotta kestänyt kirjoitus-
työnsä, 86 kappaletta Artie Shawn 
läpimurtobändin 1937-39 ohjelmis-
tosta.

Jazzin kautta tuli kuvaan mukaan 
barokkimusiikki, koska Peipon mukaan 
niissä on paljon yhteisiä piirteitä, esi-
merkiksi pulssi, polyrytmiikka, sointu-
merkkisoitto, improvisaatio ja kolmi-

muunteisuus. Barokkiyhtye 
Galantina (perustettu 1980-
luvun lopulla) on 4-20 hen-
gen Collegium musicum 
-perinteen mukainen van-
han musiikin yhtye. Peippo 
on etsinyt yhtyeelle materiaaleja arkis-
toista ympäri Eurooppaa ja Galantina 
soittaakin usein hänen sellaisia sävel-
täjien käsikirjoituksista puhtaaksikir-
joittamiaan sävellyksiä, joita ei ole 
kustannettu eikä siksi painettu - eikä 
kuultu 1700-luvun jälkeen.

Kaikkien eri kokoonpanojen nuot-
timateriaali on omissa soittomapeis-
saan. Nuotit eivät ole tulleet sinne it-
sestään vaan ovat edellyttäneet val-
tavasti työtä. Peipon itsensä mukaan 
hän tekee ”musiikillista arkeologiaa 
ja restaurointia, haluaa, että on au-
tenttista”. Viime kesä kului suurelta 
osin nuottihommissa: sovittamises-
sa ja transskriptioiden tekemisessä.

Työ teatterimuusikkona (ja aiemmin 
vt. kapellimestarina) ruokkii muuta 
musiikin tekemistä ja päinvastoin: 
”Kaikki elävä musiikki on aina perfor-
manssia, siinä on koko visuaalisuus 
aina mukana ja siksi esittäminen on 
aina, halusipa sitä tai ei, jonkin asteista 
teatteria.”

Myös yksi harrastus nivoutuu mu-
siikkiin: ”Katson elokuvia sillä korval-
la, että miten musiikkia ja äänimaail-
maa on käytetty suhteessa konteks-
tiin. Myös vanhojen elokuvien (1930-
50) soittokohtauksista voi oppia sen 
aikaisista esityskäytännöistä.”

Martti Peippo on kaiken muun lisäksi 
myös Lahden sambakoulun, Samba 
Maracanan, yksi perustajajäsen. Eipä 
ihme, että hänelle kaikesta tästä laaja-
alaisen musiikkilajien kirjon edistä-
misestä vuonna 1995 myönnettiin 
muusikkoliiton tunnustuspalkinto - 
ja että hän 17.10.2019 saa Lahdessa 
vastaanottaa PerinneJazz-yhdistyk-
sen tunnustuksena Louis Armstrong-
palkinnon ”pitkäaikaisesta työstään 
lahtelaisen kulttuurielämän hyväksi” 
(ESS 22.8.2019).

Sidokset Sinfonia Lahteen? 
Monet orkesterin muusikot ovat kuu-
lemma tulleet tutuiksi niin teatterin 
montussa kuin erilaisissa kokoonpa-
noissa. Peippo on myös ollut johta-
massa kaksi Vappukonserttia, joiden 
ohjelmissa oli myös hänen tekemänsä 
Pink Pantherin sovitus, ja soittamassa 
mm. Miller- ja Big Band Battle-konser-
teissa (Peippo oli Artie Shaw ja Antti 
Sarpila oli Benny Goodman).

Kysyessäni musiikillisista haaveista 
saan niitä lukuisia. Kaikilla haaveilla 
on yhteinen nimittäjä:

”Yhteistä tekemisilleni ja arkeolo-
gialleni on vanhojen musiikkikulttuu-
rien ja esityskäytäntöjen sekä ohjel-
mistojen tuominen jälleen eläväksi”.

Konsertit ja muu vapaa-aika? 
Vaikka Sibeliustalon naapurissa asuu-
kin, Martti Peippo on konsertti-iltoina 
soitoissa teatterissa tai muualla, joten 
häntä ei juurikaan konserteissa näe. 
Hän sanoo olevansa sikäli kirottu ihmi-
nen, että ”klassisen” musiikin kulutus 
ja tekeminen keskittyy autenttisilla 
soittimilla tehtyyn barokkiin. Toive-
konsertissa esittäisi barokkimusiikkia 
kapellimestari Hermann Max jonkun 
kokoonpanonsa kanssa.

Vapaa-aikaan kuuluu säännöllises-
ti kokkaus - ja pallonheitto - tärkeälle 
ystävälle, viisaalle Eetu Kakkoselle, jo-
ka asettui taloksi pääsiäislauantaina. 
Ikiaikaisena harrastuksena on myös 
ilmailu. Soitettuaan lentäjien kanssa 
vuoden verran Finnair Pilots’ Big Ban-
dissä Peippo suoritti lentolupakirjan 
ja yli 20:n rivisoittajavuoden jälkeen 
hän on ollut tämän samaa ilmailukiel-
tä puhuvan bändin kapellimestari vii-
meisimmän seitsemän vuoden ajan. 

• Virve Nuorgam

Martti PeippoTervetuloa Ulla Weijo, 
uusi puheenjohtaja!
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Aplodit -lehden 2006 numeron juttu Bergenin Musiik-
kijuhlista innoitti aplodilaiset matkaamaan vie-
hättävään Bergeniin. Matka ajoittui luonnollisesti 

korkeatasoisen musiikkijuhlan ajankohtaan. Bergeniin 
saavuttiin hyvissä ajoin ennättääksemme illan konsert-
tiin. Håkanshallenin, kuninkaan juhlasalin vanhat jykevät 
kiviseinät loivat vaikuttavat puitteet konsertille. Lavalle 
astui Concerto Copenhagen, virtuoosinen kapellimestari 
Lars Ulrik Mortensen ja joukko nuoria huippumuusikoita. 
Konsertissa kuultiin kaikki kuusi Brandenburgilaista kon-
serttoa, jotka on omistettu Brandenburgin maakreiville 
vuonna 1721.

Konsertin aikana sade oli tauonnut ja matka takaisin 
hotellille taittui kävellen ja nuuhkien valoisan kevätil-
lan tuoksuja ja ihaillen rantakadun vanhoja rakennuksia. 

Jatkossa jokainen sai valita mieleisensä päiväohjel-
man. Joku lähti ihailemaan korkealle rinteille kiemurte-

levien katujen viehättäviä vanhoja taloja, kukkivia piho-
ja ja avautuvaa kaupunki- ja vuononäkymää, joku toiseen 
suuntaan, niemen kärkeä kohti niin ikään vanhoja huo-
lellisesti hoidettuja asumuksia ja pihapiirejä paikoin hy-
vinkin kapeilta kujilta katsellen. Muutama suunnisti eh-
kä kävelykadun hienojen myymälöiden ja putiikkien va-
likoimia tarkistamaan. Jotkut kokemaan raikkaiden tuu-
lien ja valossa kylpevien näkymien vuonoristeilylle. Kau-
pungin taidemuseo Kode 1, 2, 3 ja 4 olisivat vaatineet jo 
pidemmän oleskelun, jotta koko siihen antiin olisi ehti-
nyt paneutua. Kode 3:n Edvard Munch ja Nikolai Astrup 
riittivät tällä kertaa jonkun taidenälkää tyydyttämään ja 
avaamaan uusia käsityksiä taiteilijasta. 

Opastettu retki Troldhaugeniin, tutustumaan Edvard 
Griegin kotimuseoon, oli kiintoisa vaihtoehto. Silmää 
miellytti museon piha-alueen kukkiva puutarha ja kodissa 

säveltäjän aikainen sisustus. Jyrkkää polkua pääsi alas vuo-
non rannalle, jonne sekä säveltäjän että Nina-vaimonsa 
tuhkat on siroteltu. Työtään Grieg teki toisaalla piha-alu-
een rannassa olevassa pienessä mökissä. Siellä oli rauha 
paneutua sävellystyöhön perheen toimista ja elämästä 
häiriintymättä. Pihapiirissä on myös maastoon upotettu 
turvekattoinen konserttisali, jossa vierailijoille oli tarjolla 
lyhyt säveltäjän teoksista koottu pianokonsertti. Tämän 
kaiken näkemiseen ja kokemiseen oli varattu kolmisen 
tuntia eikä se ehtinyt pitkäksi käydä. 

Lauantai-illan Echo Flux -tanssiesitys Studio Bergenissä 
nostatti katsojissa monenlaisia tunteita. Esitysten viesti, 
kuten musiikistakin tiedämme, löytää yleisössä aina kai-
kupohjan, vaikkei sitä sanallisella tasolla ymmärtäisikään. 

Sunnuntaina aamiaisen jälkeen bussi nouti joukkom-
me lentoasemalle matkalle Osloon. Lentokenttäbussim-

me ystävällinen kuljettaja yllätti meidät iloisesti ajamal-
la kauniiden maisemien kautta  tylsien pitkien tunnelei-
den sijaan. Olipa mukava yllätys! Lentomatka oli hieman 
kuoppainen, mutta turvallisesti perille päästiin.

Oslon kuulu oopperatalo oli vain muutaman minuutin 
kävelymatkan päässä hotellilta ja tulimme sinne etuajassa 
ehtiäksemme tutustua taloon ennen esityksen alkua. Val-
koinen talo auringossa ja vuonon välkkeessä suorastaan 
häikäisi! Sisätiloissa oli toisenlainen tuntuma; paljon puu-
ta käytetty mielenkiintoisilla tavoilla sisustusrakenteissa. 
Ohjelmassa oli Taikahuilu, Tähtiensota-teemaa noudatel-
len ja paikallisilla heitoilla höystettynä – värikylläinen ko-
ko perheen juttu! Hauska ja mielikuvituksellinen tapa kä-
sitellä tuttua ja ehkä tavallaan hieman pyhääkin librettoa 
avaruusraketteineen, lohikäärmeineen kaikkineen! Olem-
me yhtä näkökulmaa rikkaampia!
• Nitta Käki 

Pyrähdys Bergenin Musiikkijuhlille  ja Oslon oopperaan

Håkanshallen -konserttisalin komea 
katto vetää katseita.

Näkymä Griegin kotimuseon konserttisalista on sama kuin alapuolella 
rannassa sijaitsevasta sävellyshytistä.

Bergenin naurava koira.

Troldhaugen, Edvard Griegin kotimuseo.

Oslon Vigelandin 
patsaspuiston 

otoksia.
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UUDET SOITTAJAMME
Merkkipäivä
I-viulisti Päivi Pöyry täyttää  
täydet 60 vuotta 17. helmi-
kuuta 2020. Kun perhepiirissä 
on tulossa muitakin täysien 
vuosi kymmenten merkkipäi-
viä, on suunnitelmissa viettää 
yhteistä juhlaa tulevana kesänä.

Päivi pyrkii pysymään työs-
sään nuorempien vauhdis-
sa mukana ja haluaa edelleen 
nauttia soitannasta taitavien 
kollegoiden kanssa. Pyöräily, 
patikointi ja melonta puolison 
kanssa ovat hyvää vastapainoa 
istumatyölle. Ja, kolmen tyttä-
ren äitinä mummon urakin oli-
si tervetullut! 

•  Nitta Käki

Tällä konserttikaudella soitta-
jistossa on paljon liikehdintää, 
uusien soittajien lisäksi myös 
tutut soittajat vaihtavat väliai-
kaisesti paikkaa. Aloitetaan Oleg 
Larionovista, hän soittaa sooloalt-
toviulua jouluun saakka. Katariina 
Ruokonen toimii alttoviulujen 
äänenjohtajana  syyskauden ajan. 
Lasse-Matti Laakso on alttoviu-
lujen varaäänenjohtaja 13.10.19 
saakka, josta alkaen Riikka Louna-
maa hoitaa tehtävää syyskauden 
loppuun. Veli-Pekka Kurjenniemi 
hoitaa trumpetin äänenjohtaja-
tehtävää myös syyskauden ajan.   

Pietarilaissyntyinen Rimma Kozlova 
on vakinaistettu II-viulun soittaja. 
Hän on elänyt lähes koko elämänsä 
Pietarissa, kunnes tammikuussa tuli 
Sinfonia Lahden riveihin. Ja on hyvin 
tyytyväinen orkesterin jäsen! 

Rimma kertoo koko suuren per-
heensä opiskelleen pianonsoittoa 
koulussa. Mutta minä sanoin van-
hemmilleni, että haluan soittaa viu-
lua!  Viulu tuli elämääni jo viisivuoti-
aana, ja innostuin siitä valtavasti! Olin 
hyvin onnekas saadessani opettajak-
seni naisen, joka opetti minut rakas-
tamaan viulua, ja näytti, kuinka suu-
ri ja monipuolinen musiikin maailma 
on Opiskelin hänen johdollaan kym-
menen vuotta, sitten jatkoin opiske-
lua Musical collegessa ja myöhem-
min Saint-Petersburg State Conserva-
tory. Lisäksi vuoden stipendillä Sak-
san Weimarissa Hochschole fur Mu-
sic Franz Liszt’ssa.

Vietän vapaa-aikaa mielelläni per-
heeni kanssa ja tehden pitkiä käve-
lylenkkejä husky-koirani kanssa. Har-
rastan myös öljyvärimaalausta ja eri-
laisen musiikin kuuntelua levyiltä.

Minulle musiikki, erityisesti soitta-
essani, luo vapauden tilan, jossa voin 
selvittää kaikki ajatukseni ja tuntee-
ni. Luodessani musiikkia suuren jou-
kon osana, kuten orkesterissa, paras 
tunnelma on kokea yhdessä vahva 
energia ja nauttia siitä.

Parasta Rimmalle muusikkoudessa 
on, että voin tavallaan kommunikoi-
da ihmisten kanssa kansallisuudesta 
riippumatta ilman sanoja.    

Helsinkiläinen Maija Linkola soittaa 
1.viulua vuorottelevana konserttimes-
tarina syyskaudella 20.10. saakka. Hänet 
saamme ”lainaksi” Kansallisoopperan 
orkesterin riveistä. Maijaa orkesteri-
musisoinnissa inspiroi ja koskettaa 
yhteinen heittäytyminen musiikin 
syleilevien sävyjen vietäväksi.

Niin ikään helsinkiläinen Mikaela 
Palmu soittaa 1. konserttimestarin 
sijaisena lokakuun lopulta syyskau-
den loppuun. Hän pitää orkesterisoit-
tamisessa tärkeänä kokea se yhteinen 
maaginen hetki, kun koko orkesteri on 
kuin yksi soitin ja kaikki hengittävät 
yhdessä konsertin musiikkia. Se tunne 
saa soittajat aina uudelleen hakeutu-
maan noihin jännittäviin, kuumotta-
viin tilanteisiin ja ylittämään itsensä. 
Innostavaa on myös saada nähdä eri 
kulttuureista olevien kapellimesta-
rien työskentelytavat. Ja huomata, 
miten samanlaista perustyö on aina, 
vaikka päämäärään voikin päästä 
monilla eri keinoin. Yhdessä tekemi-
nen ja konserttitilanteessa tulkinnan 
luominen tsemppaavat Mikaelaa aina 
vaan jatkamaan ja hakemaan uusia 
ulottuvuuksia musiikista.

Teemu Tuovinen soittaa I-viuluissa 
sijaisena syyskaudelta huhtikuulle. 
Hän asuu Helsingissä, ja toteaa lyhyesti 
tykkäävänsä soittamisessa musiikista 
itsestään, monipuolisesta sellaisesta!

Helsinkiläinen on myös II-viuluissa 
soittava Eveliina Sipilä, jonka pesti 
kestää tämän vuoden alusta tulevan 
kevätkauden loppuun. Eveliinalle 
musiikki ja soittamisen taito on jo 
itsessään upeaa, ja se, että pääsee 
jakamaan musiikin lahjaa yleisölle  
taitavien kollegoiden kanssa on  
hänelle valtavan suuri kunnia. Hän 

sanoo, että juuri ne kylmiä väreitä 
nostattavat teokset saavat jatkamaan 
määrätietoista harjoittelua vuosi  
toisensa jälkeen, etsimään vielä edel-
liskertaakin parempia sävyjä, kehit-
tymään! 

Helsinkiläinen Jaakko Laivuori soit-
taa syyskauden ajan alttoviuluissa 
tutti-soittajana. Hänelle orkesterisoi-
tossa parasta on kollegoiden kanssa 
yhteismusisointi ja joka viikko vaih-
tuvat teokset. Eri viikoilla saa soittaa 
barokista nykymusiikkiin ja kaikkea 
siltä väliltä. Välilllä vaikkapa sovituk-
sia rock-, pop- tai jazzmusiikeista. Työ 
pysyy aina mielenkiintoisena ja inspi-
roivana. Yksikään viikko ei ole tylsä!

Alttoviuluissa soittaa syyskauden myös 
wieniläinen Margarethe Breit, joka 
kuvailee itseään eläväiseksi, energi-
seksi ja ehkä hieman hupsuksi viu-
listiksi. Musiikki on kuulunut hänen 
elämäänsä tavalla tai toisella aina, 
hänen perheensä on hyvin musikaali-
nen. Margarethe sanoo opiskelleensa 
oikeastaan huvikseen viulun, klarinet 
ja trumpetin soittoa ja laulua ennen 
kuin viulusta tuli ammatillinen tavoite. 
En voi kuvitella elämää ilman musiik-
kia, hän sanoo. Parasta musisoinnissa 
on tuntea toteuttavansa harrastusta 
ja työtä samalla kertaa. Hienointa ja 
innoittavinta on musiikin kautta syn-
tyvä kommunikointi! Se, miten musiikki 
avaa mielten yhteyksiä ja toisaalta luo 
yhdistävää ja vahvaa energiaa kuuli-
joihin. On valtava ilo kokea voivansa 
koskettaa monia ihmisiä musiikin 
suomin mahdollisuuksin.   

Guillem Calpe Almela toimii oboen 
varaäänenjohtajana. Hän tulee Espan-
jasta, Burriana- nimisestä Välimeren 
rantakaupungista. Hänen kodissaan 
on aina soinut klassinen musiikki CD-
levyiltä, niinpä hän kasvoi musiikkiin 
aivan poikasesta. Myös ensimmäinen 
oboen soitonopettaja, joka toimi hyvin 
taitavasti lasten opettajana, edesauttoi 
häntä siinä. Guillem sanoo erityisesti 
nauttivansa teosten isojen soolo-osien 
soittamisesta tai uppoutuessaan täy-
sin musiikkiin kaiken muun jäädessä 
ulkopuolelle. 

Roosa Lampela Toijalasta soittaa 
pasuunan äänenjohtajan sijaisena 
lokakuun lopulta joulukuun alkuun. 
Roosa kuvaa antoisinta soittamisessa 
olevan, kun musiikin voimalla voi 
venyttää ja muovata aikaa, ja mahdol-
lisuus luoda syviä tunnetiloja ja koke-
muksia. On inspiroivaa, miten sävelet 
saavat meidät iloiseksi tai surulliseksi, 
nauramaan tai tuntemaan haikeutta. 
Joskus musiikilla luodaan ikkuna toi-

seen todellisuuteen, jota saamme het-
ken kokea. Sellainen kohottaa arjen 
yläpuolelle! 

Samuli Viitanen tulee Keski-Pohjan-
maalta. Hän toimii lyömäsoitinten 
äänenjohtajan viransijaisena syys-
kauden 2019. Hän kertoo soittavansa 
suurimman osan kauden konserteista 
patarumpuja, joita soittaa myös päätoi-
messaan Suomen Kansallisoopperan 
orkesterissa. Patarumpujen soitossa 
sekä haastavinta että samalla palkitse-
vinta on löytää jokaiselle äänelle oma 
sointivärinsä, joka on soitettavaan koh-
taan sopivin, patarummuista kun löytyy 
valtava määrä erilaisia äänien sävyjä! 
Virtaa omaan soittamiseen hän sanoo 
saavansa pienistä päivittäisistä onnis-
tumisista ja erityisesti yhdessäolosta 
perheensä kanssa. Orkesterimusisoin-
nissa parasta on kollegoiden kanssa 
yhdessä vietetty aika. Jokainen työ-
yhteisö soi niin hyvin kuin sen jäsenet 
resonoivat keskenään!

Lyömäsoitinten äänenjohtajan 
viran sijaisuuksia jatkaa kevätkaudella  
Petteri Kippo 17.1.–15.3. ja Antti Suo-
ranta 16.3–31.5.

• Teksti: Nitta Käki

Rimma Kozlova 

Mikaela Palmu

Teemu Tuovinen

Eveliina Sipilä

Jaakko Laivuori

Margarethe Breit

Guillem Calpe Almela

Roosa Lampela

Samuli Viitanen

PERHEPIIRISTÄ
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Ylikapellimestari Dima Slobodeniouk

Osmo Vänskä, kunniakapellimestari

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

I viulu 
Maaria Leino, konserttimestari
avoin, vuorotteleva konserttimestari   
Maija Linkola/ Mikaela Palmu*
Hannaliisa Pitkäpaasi, II konserttimestari
Päivi Pöyry   
Petri Kaskela    
Antti Kinnunen    
Arja Kaskela   
Johanna Latvala   
Virpi Saraluoto    
Sofia Greus
(Elina Päkkilä)  
Teemu Tuovinen*
avoin                                                                               

II viulu   
Aleksi Trygg                                   
Seppo Linkola                                   
Anni-Kaisa Tikkala                                                                                 
Anitta Engstrand                                                                                  
Lotta Nykäsenoja                                   
Krista Jäänsola                                   
(Laura Kokko)
Liis Marini  
Rimma Kozlova
Johanna Ellenberg-Haapaniemi* 
Eveliina Sipilä* 
avoin  
 
Alttoviulu   
avoin sooloalttoviulisti      
Oleg Larionov*                   
(Anu Airas)
(Oleg Larionov) 
Katariina Ruokonen*                                   
Marjatta Laasonen-Häggkvist                                                                      
Riikka Lounamaa 
(Katariina Ruokonen)
Lasse-Matti Laakso  
Jaakko Laivuori*
Margarethe Breit /Maarit Holkko-Wagoner*  
avoin 

Sello    
Ilkka Pälli, soolosellisti                                   
Sanna Palas-Lassila                                   
Ilkka Uurtimo                                               
Hannu Kivilä                                               
Teet Järvi                                                           
Antero Manninen
avoin                                                                                                                                                                                                              

Kontrabasso  
Eero Munter                                               
Timo Ahtinen                                   
Petri Lehto                                               
Sampo Lassila                                   
Anna Rinta-Rahko

Huilu
Outi Viitaniemi
Eva Ryan
Eriko Korhonen/ 
Iryna Gorkun-Silén* 

Oboe
Lasse Junttila  
Guillem Calpe Almela
Jukka Hirvikangas

Klarinetti
Eeva Mäenluoma
Nora Niskanen 
Jyrki Saloranta

Fagotti
Harri Ahmas
Essi Vartio
Kjell Häggkvist

Käyrätorvi
Jaakko Välimäki
Petri Komulainen
Mia Kasper
Pertti Kuusi

Trumpetti
avoin
Veli-Pekka Kurjenniemi
Sami Siikala
 Anni Jääskeläinen*

Pasuuna
(Vesa Lehtinen)  
Roosa Lampela*
Antti Autio
Jukka Lehtola

Tuuba
Harri Lidsle

Lyömäsoittimet
(Juha Lauronen)  
Samuli Viitanen*
Markku Krohn

Harppu
Leena Saarenpää** 

* määräaikainen kiinnitys 
** vakituinen avustaja

Sinfonia Lahden 
toimisto

Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
15140 LAHTI

Teemu Kirjonen
intendentti
050 518 4597

Maija Kylkilahti 
apulaisintendentti 
050 518 4486

Taina Räty
markkinointipäällikkö
050 518 4595

Maija Laine
hallintosihteeri 
050 518 4596

Erja Toivonen
sihteeri
044 716 1737

Kristiina Palvanen
myyntisihteeri
koordinaattori, lasten ja 
nuorten tapahtumat
050 518 4568

Mika Kupari
järjestäjä
050 518 4487

Jaakko-Pekka Pätynen
järjestäjä
050 559 4028

Essi Kirjovaara
nuotistonhoitaja
050 518 4569


