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Varaslähtö klo 18.30 Ravintola Preludissa. Haastattelija Kimmo Pihlajamaa.

OHJELMA

Christopher Warren-Green kapellimestari
Kasmir Uusitupa viulu

•

Felix Mendelssohn (1809–1847): 
Hebridit-alkusoitto op. 26 (1830/1832)

Sergei Prokofjev (1891–1953): 
Viulukonsertto nro 2 g-molli op. 63 (1935)

Allegro moderato
Andante assai

Allegro, ben marcato

VÄLIAIKA

Ludwig van Beethoven (1770 –1827): 
Sinfonia nro 7 A-duuri op. 92 (1812)

Poco sostenuto – Vivace
Allegretto

Presto
Allegro con brio.
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 Säveltäjät oireilevat luontoon joutuessaan 
monin eri tavoin. Jean Sibelius pakahtui ih-
misen käsityskyvyn ylittävistä ihmeistä niin, 
että menetti puhekykynsä ja sävelsi lopulta 
tuntemuksistaan vaskivoittoista, suurta mu-
siikkia. Monet 1800-luvun säveltäjät pyrkivät 
kuvaamaan luontoa musiikissaan, jolloin oli 
vaarana ajautua banaliteetteihin, kuten pie-
nen terssin toistamiseen aina, kun käki sattuu 
olemaan paritusaikeissa jalavan oksalla. Tätä 
luontoimitaatiota löytyy helpoimmin myöhäis-
romanttisen Gustav Mahlerin musiikista.

”Jotta ymmärtäisit, miten Hebridien saaret 
vaikuttivat minuun, lähetän sinulle sen, mitä 
se tuotti mielessäni”, kirjoitti 20-vuotias Felix 
Mendelssohn sisarelleen Fannylle 7.8.1829 
seikkailumatkaltaan Skotlantiin. Kirjeessä 
oli kaksi riviä tiheästi kirjoitettuja nuotte-
ja, jotka myöhemmin saivat kunnian aloittaa  
Hebridit-alkusoiton. Hauskaa on tässä se, 
että Mendelssohn ei vielä ollut matkustanut  
Staffan saarelle Hebrideille, vaan vasta kuvit-
teli mielessään, miltä saaret saattaisivat vai-
kuttaa.

Seuraavana aamuna kello viisi säveltäjä seu-
rueineen lähti pienellä höyrypaatilla lähimmil-
le Hebdrideille katsomaan Fingalin suurta ja 
syvää luolaa, jonka jylhät seinät muodostuvat 
laavakiven mustista pilareista. Säveltäjä voi 
pahoin aallokossa, ruokana oli vain silakoita 
ja skottilainen normisumu oli Berliinin por-
varin mielestä rankkasadetta, mutta koska  
Mendelssohnin vieressä istui 82-vuotias  
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skottirouva, joka oli päättänyt nähdä luolan 
ennen kuolemaansa, nuori säveltäjä pakotti 
itsensä kestämään koettelemukset kuin vanha 
nainen.

Hebridit ei ole alkusoitto millekään, eikä se 
myöskään täytä sinfonisen runon ohjelmalli-
suuden velvoitetta. Oikeastaan se onkin mat-
kamuisto, siloteltu ja kauniiksi muotoiltu koos-
te niistä positiivisista asioista, joita kesäinen 
Skotlannin-matka tuotti päiväkirjaan. Mitta-
vamman matkamuiston nimeksi tuli Sinfonia 
numero 3, ”Skottilainen”.

Sergei Prokofjev hämmensi kapitalistisen 
markkinatalouden ihmisiä muuttamalla va-
paaehtoisesti Neuvostoliittoon vuoden 1936 
alussa. Eikö hän tiennyt, mitä Stalinin hallin-
noimassa diktatuurissa tapahtui? Todennä-
köisesti ei tiennyt. Stalinin vainot olivat vasta 
alkamassa, kun Prokofjev muutti Moskovaan 
kahdesta epäpoliittisesta syystä: hänellä oli 
ikävä Venäjää, sen kulttuuria ja kieltä, ja hä-
neltä oli tilattu koko illan baletti Romeo ja  
Julia Leningradin Kirov-teatteriin. Monet 
hänen sävellyksistään olivat saaneet erin-
omaisen vastaanoton Neuvostoliitossa sen 
vapaimpina vuosina 20-luvulla ja 30-luvun 
alussa. Prokofjev ei osannut kuvitella, mihin 
suuntaan hänen synnyinmaansa oli nopeasti 
muuttumassa.
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Prokofjev sävelsi Neuvostoliitossa baletteja, 
elokuvamusiikkia, kantaatin Leninin muisto-
juhlaan, pedagogista materiaalia (hienoim-
pana esimerkkinä Pekka ja susi), mutta myös 
soitinmusiikkia, johon sensuurin hampaat 
osuivat huonommin, sillä Prokofjev ei ol-
lut työväkeä rappeuttavan taiteen edustaja, 
vaan sävelsi kauniita melodioita, vikkelää ja 
virtuoosista musiikkia ja piilotti tuskan jän-
nittäviin harmonioihin. Ja olihan Neuvosto-
liitossa uskomaton määrä maailman parhaita 
instrumentalisteja! Prokofjevin pianosonaatit 
syntyivät nyt Svjatoslav Richterille ja Emil 
Gilelsille, sellosonaatti Mstislav Rostropo- 
vitshille ja viulusonaatti David Oistrahille, 
joka myös teki tunnetuksi kaikelle maailmalle 
ystävänsä viulukonserttoja.  

Prokofjevin toinen viulukonsertto on vuodel-
ta 1935, ja sitä voi pitää tekijänsä viimeisenä 
vapaassa lännessä syntyneenä sävellyksenä. 
Kantaesityksessä solistina soitti espanjalai-
nen Robert Soetens, joka oli Prokofjeville 
tuttu yhteisiltä konserttikiertueilta. Ennen 
Neuvostoliittoon muuttamista Prokofjev elät-
tikin itsensä lähinnä pianistina. Hän matkus-
ti jatkuvasti eikä sen tähden juurtunut oikein 
minnekään, vaan kasvatti syvää koti-ikävää 
synnyinmaahansa. Konserton säveltäminen 
on aloitettu Pariisissa, sen orkestrointi on vii-
meistelty Bakussa ja ensi kerran se soitettiin 
Madridissa.

Prokofjevin molemmat viulukonsertot ovat 
suosittuja, mutta toinen taitaa soida ensim-
mäistä useammin konserteissa. Sen viu-
luosuus on taiturillinen olematta ulkoisesti 
näyttävä. Nopeus ja näppäryys olivat Proko-
fjeville luontaisia ominaisuuksia, ja hän yhdisti 
näihin taitoihin usein vallatonta leikkisyyttä 
niin pianistina kuin säveltäjänä. Konsertossa 
viulu saa laulaa ja loistaa vastustamattomalla 
tavalla mielenkiintoisiin väreihin yltävän or-
kesterin kanssa ja yllä. Ainutlaatuinen on kon-

serton hidas keskimmäinen osa, jota monet 
pitävät kauneimpana lajityypissään. Ihmeelli-
nen onkin tunnelma, joka syntyy jousisoitinten 
näppäilystä ja huolella valikoiduista puhalti-
mista keinuvan teeman ympärillä.

Beethovenin aikana maailma muuttui mei-
dän aikojammekin nopeammin, mikä ei tehnyt 
kuuron säveltäjän elämää helpoksi. Yhtäkkiä 
säveltäjä oli ”vapaa”, jotain, mitä kaikki mie-
lessään tavoittelivat tietämättä, mitä siitä seu-
raisi. Historian ensimmäiselle päätoimiselle 
säveltäjälle se merkitsi monenlaisia taloudel-
lisia ja arkeen liittyviä haasteita, jos sallitte tä-
män aikamme termin ongelmalle. Onkin vain 
ihailtava sitä, miten taitavasti Bonnissa juopon 
muusikon perheeseen syntynyt yksinyrittäjä 
ja itsensä työllistäjä Beethoven otti haltuun 
Wienin mesenaattipiirien ja uuden bisneksen 
eli nuottikustannustoiminnan vaatimukset 
mahdollistaen eriskummallisen elämänsä.

Jouduttuaan hylkäämään pianistin uransa 
kuurouden myötä Beethoven aloitti aivan uu-
den vaihteen säveltäjän ammatissa. Yhtäk-
kiä ei ollutkaan enää soveliasta säveltää 104 
melko samanlaista sinfoniaa, kuten aikalainen 
Joseph Haydn teki turvallisen kuukausipalkan 
ja oman orkesterin turvin. Beethoven vaati, 
että jokainen teos on ainutlaatuinen ja ikään 
kuin kannanotto siihen, mitä juuri vakiintuneet 
lajityypit sinfonia, kvartetto ja sonaatti voivat 
olla. Niinpä hänen teosluettelossaan ei ole yli 
sata sinfoniaa, vaan yhdeksän. Kolmannesta 
lähtien Beethoven tavoitteli omaa, seiväshyp-
pääjien maailmanennätyskorkeudelle viritet-
tyä rimaansa sinfonian yksilöllisyydestä.

Viides sinfonia teki ihmeen venyessään nel-
jän nuotin eleestä suureksi kokonaisuudeksi, 
kuudes ammensi uudet ajatuksensa barokin 
pastoraalimaisemasta ja seitsemäs oli näiden 
jälkeen yllättävä rytmin ylistys. Ajatus orkes-
terista lyömäsoittimena on kylvetty tämän 
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sinfonian nopeissa osissa, joista on vain pieni 
loikka sata vuotta myöhemmin kuultuun Igor 
Stravinskyn Kevätuhriin, kun elegantti tans-
sahtelu muuttuu vimmaisen toisteiseksi tako-
miseksi. 

Seitsemäs sinfonia soitettiin ensi kerran 
Wienissä 1813 hyväntekeväisyyskonsertissa, 
jossa kerättiin rahaa sodassa haavoittuneille. 
Tässä vaiheessa kaikki, erityisesti Beethoven, 
olivat täysin kyllästyneitä Napoleonin väärin-
käsitykseen siitä, mitä tasa-arvon ja vapau-
den oli tarkoitus tarkoittaa. Sinfonian hidas 
osa osui täydellisesti juuri tähän ilmapiirin. 
Se on säilyttänyt suosikkiasemansa läpi kaik-
kien myöhempienkin sotien ja murheiden, ja 
soi kokonaisuudessaan palkitussa elokuvassa 
Kuninkaan puhe (2010), kun kuningas Yrjö VI 
pitää änkytyksensä voittaen suorassa lähetyk-
sessä radiopuheen kertoakseen kansalaisille, 
että maa on jälleen kerran ajautunut sotaan.

Kun 2000-luvun ihminen muodostaa kuvan 
Beethovenista nimenomaan tai pelkästään 
sinfonioiden kautta, on muistettava, että en-
simmäinen julkinen konserttitalo rakennettiin 
Wieniin vasta säveltäjän kuoleman jälkeen. 
Ajatus konsertista ei vielä ollut vakiintunut, 
ja useimmiten satunnainen orkesteri koottiin 
erilaisia rahankeruutilaisuuksia varten, ellei 
sitten pidetty mesenaatin kotona kutsuvie-
rastilaisuus. Beethoven järjesti elämässään 
kaksi kertaa konsertin, toisin sanoen julkisen 
tilaisuuden nimellä Akatemia. Näitä varten 
hän sävelsi tuntitolkulla uutta musiikkia ja 
harjoitutti kaiken itse, vuokrasi oopperan salin 
ja muusikot käyttöönsä, maksoi lämmityksen, 
valaistuksen ja markkinoinnin eikä tietenkään 
hyötynyt taloudellisesti tapahtumasta miten-
kään.

Kuva Beethovenista säveltäjänä oli siis hänen 
elinaikanaan kovin toinen kuin nykyään. Hä-
nen sonaattinsa, tanssinsa ja laulunsa soivat 
porvariskodeissa iltapuhteina, satunnaiset 
pätkät orkesteriteoksista kamarimusiikiksi so-
vitettuina kahviloissa ja kylpylöissä, eikä mo-
nikaan tiennyt sinfonioista mitään. Säveltäjän 
elinaikana hänen suosituimmat sävellyksen-
sä olivat mahtipontinen, tykeillä vahvistettu 
orkesteriteos Wellingtonin voitto ja nykyään 
harvoin kuultu Septetto, molemmat erilaisina 
sovituksina, jolloin tykin jylinät ja seitsemän 
soittimen yhteispeli muuttuivat lempeäksi 
salonkimusiikiksi. Wellingtonin voitto kuultiin 
ensimmäisen kerran samassa hyväntekeväi-
syystilaisuudessa kuin seitsemäs sinfonia, 
mikä hieman heikensi sinfonian loistoa, vaikka 
sen toinen osa, Allegretto, soitettiin kahdesti. 
Tuosta surumarssiksikin kutsutusta hitaasta 
osasta syntyi oitis lukuisia sovituksia, jotka le-
vittivät Beethovenin mainetta vaan eivät tuot-
taneet tekijälleen ropon ropoa. •
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CHRISTOPHER WARREN-GREEN, kapellimestari

CHRISTOPHER WARREN-GREEN © CHRIS EDWARDS 

rina. Warren-Greenin 12-vuotinen ylikapel-
limestarikausi Charlottessa päättyy kauden 
2021/2022 jälkeen, jolloin hän jatkaa orkes-
terin taiteellisena neuvonantajana ja kunnia-
kapellimestarina. 

Ammattimuusikon uransa 19-vuotiaana BBC 
Walesin sinfoniaorkesterin konserttimestarin 
tehtävässä aloittaneella Christopher Warren- 
Greenillä on tärkeä rooli Lontoon kamari- 
orkesterin toteuttamassa nuorisohankkeessa, 
joka kokoaa erilaisista taustoista tulevia lapsia 
ja nuoria musiikkityöpajoihin. Warren-Greenin 
laaja äänitetuotanto on julkaistu Sony, Phil-
lips, Virgin EMI, Chandos, Decca, Deutsche 
Grammophon ja Signum -levymerkeillä. •

Yhdysvaltalaisen Charlotten sinfoniaorkes-
terin ja Lontoon kamariorkesterin ylikapelli-
mestari Chistopher Warren-Green on myös 
Britannian hovin luottokapellimestari. Hän on 
vastannut musiikin johdosta useissa kunin-
gashuoneen tärkeissä tilaisuuksissa kunin-
kaallisista häistä kuningattaren syntymäpäi-
väjuhlallisuuksiin. 

Warren-Green työskentelee säännöllisesti 
useiden kansainvälisesti arvostettujen orkes-
tereiden kanssa, tuoreimpina mm. Philadel-
phian, Toronton ja Minnesotan orkestereiden, 
Japanin NHK-orkesterin ja Singaporen sin-
foniaorkesterin, sekä Lontoon kuninkaallisen 
filharmonian, Lontoon filharmonikkojen ja 
Skotlannin kansallisorkesterin kapellimesta-
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KASMIR UUSITUPA, viulu

Viulunsoiton kolmevuotiaana aloittaneen 
Kasmir Uusituvan opintopolku on kulkenut 
Itä-Helsingin Musiikkiopiston ja Sibelius- 
Akatemian nuoriso-osaston kautta ammat-
tiopintoihin Taideyliopiston Sibelius-Akate-
miaan, Pariisin Konservatorioon ja Sveitsin 
kansainväliseen Menuhin-akatemiaan. Viulu- 
opintojensa ohella Uusitupa on hankkinut 
kapellimestarioppeja Jorma Panulan oh-
jauksessa ja syksystä 2021 alkaen Sibelius- 
Akatemiassa Petri Komulaisen puhallinkapel-
limestariluokalla sivuaineopiskelijana.

Kasmir Uusituvan muusikkotaustaan kuuluu 
runsas annos kansanmusiikkia, johon hän 
kasvoi muusikkovanhempiensa kanssa mu-
sisoidessa. Hän on esiintynyt useilla kansan-
musiikkifestivaaleilla ja tullut kahdesti palki-

tuksi Vuoden nuori uusimaalainen pelimanni 
-palkinnolla (2004, 2005) sekä Kuresaaren 
musiikkifestivaalin parhaan esiintyjän palkin-
nolla vuonna 2009. Kamarimusiikki ja kiinnos-
tus eri genreihin ovat tärkeä osa Uusituvan 
muusikkoutta. Hänen yhdessä opiskelutove-
reidensa kanssa vuonna 2010 perustamansa 
Borea-jousikvartetti sai runsaasti menestys-
tä, ja se valittiin Kuhmon residenssikvartetiksi 
vuonna 2017. 

Kovassa nousussa olevien solisti- ja kama-
rimusiikkitehtäviensä ohella opintojaan vii-
meistelevä Kasmir Uusitupa on palkittu Anja 
Ignatius -viulukilpailussa 2013 ja Kuopion viu-
lukilpailussa 2015. Uusituvalla on käytössään 
Suomen Kulttuurirahaston soitinkokoelmaan 
kuuluva italialainen Spiritus Sorsana -viulu. •

KASMIR UUSITUPA 
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äj = äänenjohtaja    väj = varaäänenjohtaja    * = tilapäinen kiinnitys

I VIULU 
Lasse Joamets, 
I konserttimestari
Mikko Sorri, 
I konserttimestari
Maksym Filatov, äj
Nadya Pugacheva, väj *
Romuald Gwardak
Johanna Korhonen
Tiina Kortelainen
Oksana Kumpulainen
Virva Pietilä
Ismo Sirén
Anna Szilágyi *

II VIULU 
Anita Virkkala, äj *
Laura Kangas, väj *
Anna-Briitta Karjalainen *
Sari Karppinen
Marjukka Lahes
Aino Liikanen *
Sofia Linnanmäki *
Sari Suihkonen
Toni Tuovinen

ALTTOVIULU 
Johanna Tuikka, äj
Susanna Nietula, väj
Helinä Nissi
Anna-Maija Rousselle
Emiliano Travasino
Jari Välimäki

SELLO 
Arto Alikoski, soolosellisti
Greta Ernesaks, äj *
Juhana Ritakorpi, väj
Anna Liukkonen
Janne Varis
Harri Österman

KONTRABASSO 
Antoine Greuzard, äj
Anne Seppänen, väj
Fanni Hoppari
Juha Nääppä

HUILU 
Albert Stupak, äj 
Emma Tessier, väj 
Carlotta Petri *

OBOE 
Matti Kettunen, äj 
Paula Nurila, väj 
Antti Turtiainen 

KLARINETTI 
Markku Korhonen, äj 
Michał Konopiński, väj
Kenneth Sjöwall

FAGOTTI 
Eri Ikeda, äj  
Ann-Louise Wägar, väj 
Lorenzo Leone  

KÄYRÄTORVI 
Lauri Vasala, äj
Matias Nässi, väj
Pasi Salminen
Jukka Yletyinen

TRUMPETTI 
Jukka-Pekka Peltoniemi, äj *
Inka Pärssinen, väj *
Gabriel Kote *

PASUUNA 
Erkki Hirsimäki, äj 
Jukka Myllys, väj 
Wen Hong Low 

TUUBA 
Ilkka Marttila, äj *

PATARUMMUT 
Petri Hänninen, äj *

LYÖMÄSOITTIMET 
Atte Karhinen *

OULU SINFONIAN MUUSIKOT
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OULU SINFONIA

ORKESTERIN KANNATUSYHDISTYS PULSSI RY

ORKESTERIN 
PULSSI RY

Orkesterin Pulssi ry (perustettu vuonna 1994) 
tukee Oulu Sinfonian muusikoita vapaa-ajan 
toiminnassa ja monissa orkesterin työhön liit-
tyvissä asioissa, järjestää jäsenille musiikki- ja 
kulttuurimatkoja sekä tukee kamarikonsertte-
ja. Yhdistyksen varat kertyvät jäsenmaksuista 
ja tuotemyynnistä.

Liity Pulssin jäseneksi! Lisätietoa ja  
liittymislinkki www.orkesterinpulssi.fi. 
Pulssin löydät myös Facebookista, 
facebook.com/orkesterinpulssi.

Oulu Sinfonia on maamme pohjoisin sinfonia-
orkesteri. Konsertoimme viikoittain Oulun mu-
siikkikeskuksen Madetojan salissa. Orkesteri 
aloitti toimintansa vuonna 1937, sai oikeuden 
käyttää kaupunginorkesterin nimeä vuonna 
1954 ja kunnallistettiin 1961. Nykyinen nimi 
otettiin käyttöön vuonna 2005. Kausikonser-
tit ovat orkesterin vahva perusta. Ohjelmiston 
täydentävät erilaiset konserttisisällöt kuten 
oopperat ja näyttämöproduktiot, elokuvakon-
sertit, etno- ja jazzmusiikki ja muut rytmimu-
siikin konsertit. Lapsille ja nuorille on sään-
nöllistä tarjontaa. Viime vuosina syyskausi on 
alkanut jalkautumiskonserteilla palvelutaloihin 
ja kouluihin koko Oulun alueella.
 
Orkesterin levytyksiin lukeutuvat mm. Leevi 
Madetojan koko orkesterituotanto ja Okon 
Fuoko -balettipantomiimin levytys Arvo  
Volmerin johtamana. Nimikkosäveltäjänä vuo-
sina 1997–2009 olleen Olli Kortekankaan 
ooppera Messenius ja Lucia sain ensi-iltansa 
syksyllä 2005, ja samalla ooppera levytet-
tiin Volmerin johdolla. Vuonna 2009 ilmes-
tyi Mozartin aarioita ja alkusoittoja sisältävä 
levy, jonka kapellimestarina on Dmitri Slobo-

denioukin ja solistina Helena Juntunen. Ke-
väällä 2013 ilmestyi Kimmo Hakolan ja Toshio 
Hosokawan kitarakonsertot sisältävä levy, 
solistina Timo Korhonen ja kapellimestari-
na Santtu-Matias Rouvali. Lokakuussa 2016 
Ondine julkaisi Klamin ja Englundin viulu-
konserttojen levytyksen, jonka Oulu Sinfonia 
teki viulutaiteilija Benjamin Schmidin kanssa 
Johannes Gustavssonin johdolla. Syyskuussa 
2021 ilmestyi Kaiken maailman kehtolauluja 
-levy, joka sisältää Ismo Alangon tuotantoa, 
levytyksen johti Jaakko Kuusisto.
 
Orkesterin kapellimestareita ja kehittäjiä ovat 
viime vuosikymmeninä olleet Urpo Pesonen, 
Paavo Rautio, Onni Kelo, Rauno Rännäli, Ari 
Angervo, Peeter Lilje, Arvo Volmer, Dmitri 
Slobodeniouk ja Anna-Maria Helsing. Pää-
vierailijoina ovat toimineet John Storgårds, 
Susanna Mälkki ja Jaakko Kuusisto. Syksyllä 
2013 ylikapellimestarikautensa aloittaneen 
Johannes Gustavssonin kausi päättyi kevää-
seen 2021. Tammikuussa 2022 orkesterin 
uutena ylikapellimestarina aloittaa Rumon 
Gamba ja taiteellisena partnerina Jaakko  
Kuusisto.
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Kausikortilla koko kevään kausikonsertit edulliseen 
pakettihintaan kausiasiakkaan huippuetuja unohtamatta!

 
Myyntiaika 21.11.2021–10.1.2022.

Perushinta 210 €  |  Eläkeläinen 180 €  |  Opiskelija 120 €



TULETHAN VAIN 
TERVEENÄ KONSERTTIIN.

PESETHÄN KÄTESI JA KÄYTÄTHÄN KÄSIDESIÄ.

HUOLEHDITHAN TURVAVÄLEISTÄ.

Antoisaa konsertti-iltaa!

Levyt myynnissä 
Madetojan salin lippukaupassa!  

CD 
15 €

CD 
20 €

VINYYLI 
36 €



Oulun Musiikkikeskus
Leevi Madetojan katu 1–3

PL 4, 90015 Oulun kaupunki

www.oulusinfonia.fi

LIPUNMYYNTI

Madetojan salin lippukauppa
Avoinna Oulu Sinfonian konserttipäivisin klo 11–19.30

Oulun Musiikkikeskus
Leevi Madetojan katu 1–3, 90015 Oulu

Ovimyynti puh. 050 594 9704

•

Ticketmaster Suomi lippukaupat ja verkkokauppa
www.ticketmaster.fi > Lippukaupat

Puhelinmyynti: 0600 10 800 
(1,98 € / min + pvm)
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