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1 Johdanto 
 

Idea tämän opinnäytetyön tekemiseen syntyi jo keväällä 2009, kun perustimme nuorista musiikin 

ammattiopiskelijoista koostuvan yhtyeen, Se ensemblen.  Jo tuossa vaiheessa pyörittelimme ideaa 

siitä, opinnäytetyömme liittyisi Se ensembleen, johonkin sen konserttiin tai toimintaamme sen 

hallinnossa. Syksyllä 2009 perustettu ja orkesterimme toimintaa ylläpitävä Se ensemble 

orkesteriyhdistys ry tilasi tämän työn, jotta orkesterimme toiminnasta olisi olemassa 

mahdollisimman paljon kirjoitettua materiaalia. Metropolian opiskeluvuosiemme kuluessa Se 

ensemble on kasvanut ja kehittynyt nuorten aktiivisten muusikoiden sekalaisesta yhtyeestä 

varteenotettavaksi haastajaksi maamme vapaille kamariorkestereille.  

 

Orkesterimme toiminta on jo niin laajamittaista, että opinnäytetyön tekeminen pelkästään siitä  

olisi varsin suuri ja aikaa vievä tehtävä, eikä se palvelisi niin hyvin sitä lukevia muusikoita ja 

musiikinopiskelijoita. 

Opinnäytetyömme on siis tiivistetty orkesterimme esittelyksi ja johdannoksi, joka keskittyy keväällä 

järjestetyn Se festivaali-konserttisarjan yhden konsertin ympärille ja sen kautta peilaa koko 

toimintaamme ja sen merkitystä meille, Se ensemblen soittajille, sekä tietenkin kuulijoille.  

 

Tämä työ on pääsiassa suunnattu muusikoille jotka ovat kiinnostuneita tämänkaltaisen 

konserttitoiminnan ja yleishyödyllisen yhdistystoiminnan järjestämisestä. Tämä opinnäytetyö voi 

myös kiinnostaa klassisen musiikin ystäviä ja harrastajia, sillä se avaa ovia näkemään sisälle 

erääseen suomalaiseen taidemusiikkiin ja sen esittämiseen keskittyneeseen organisaatioon.   

 

Lisäsimme työhömme tiiviin, mutta kattavan esittelyn yleisestä konserttituottamisesta 

helpottaaksemme niitä lukijoita, jotka tarkastelevat tätä opinnäytetyötä konsertin järjestämisen 

kannalta. Inspiraatio tuottamiseen, ja tässä opinnäytetyöstä löydettävään muusikoita varten 

koottuun lyhyeen konsertin tuottamisohjeistukseen tuli Metropolian järjestämän 

konserttituottamisen perusteet ( Lähde!) –kurssista. Kurssi on ollut meille muutenkin suuri apu Se 

ensemblen konsertteja järjestettäessä. 
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Kirjoitelman työnjako meni pääasiassa niin, että Johanna keskittyi Se ensemblen ja Se festivaalin 

kuvailemiseen, Laurin kirjoittaessa konserttituottamisesta ja muista käytännön asioista. Molempien 

kommentteja ja kirjoitusta löytyy kuitenkin molempien teksteistä. 

 

Opinnäytetyömme lopussa on CD Se Festivaalin toisesta konsertista. 

 

Tee Se meidän kanssamme, ja tutustu Se ensembleen.  

 

Hauskoja hetkiä Se:n parissa!  

 

2 Mikä se on? 
 

2.1 Ensemblen esittely ja historiaa 
 

Se ensemble syntyi nuorten muusikoiden halusta päästä soittamaan haastavaa musiikkia ilman 

rajoittavia instituutioita. Kipinänä syntymiselle toimi Metropolian opiskelija -ja toinen tämän 

opinnäytetyön tekijöistä- Johanna Kärkkäinen, joka kokosi ja tuotti Se ensemblen ensimmäisen 

konsertin. Orkesteri on ollut alusta asti nuorten muusikoiden hallinnoima; näin vältetään kuilu 

orkesterin muusikoiden ja päätöksiä tekevien takavoimien välillä. Onnistuneen ensikonsertin 

jälkeen tavoitteeksi listattiin heti aluksi korkein mahdollinen taiteellinen taso, mutta myös lämmin 

henki työskentelyssä. Se ensemblestä on tullutkin sananmukaisesti muusikkokollektiivi, jossa 

kansainvälisen tason työskentely sekoittuu onnistuneesti hauskanpitoon ja yhteisöllisyyteen. 

Ensimmäinen Se ensemblen konsertti järjestettiin kesäkuussa 2009, Lahden Ristinkirkossa. 

Ohjelmisto sisälsi sukupolvemme nuorten muusikoiden toivomia teoksia, kuten Maurice Ravelin 

hengästyttävä sävelruno La Valse. Kamarimusiikin tärkeyttäkään ei unohdettu: orkesterin muusikot 

esiintyivät kahtena iltana PIANO-paviljongin järvimaisemassa rahoittaakseen järjestettävän 

sinfoniakonsertin kulut. Kamarimusiikki on tästä asti jatkunut jokaisen sinfoniakonsertin ohella. Se 

ensemble haluaa esittäytyä aina monipuolisesti, kaikissa kokoluokissa. 

Runsaan kiittävän palautteen jälkeen syksyllä 2009 järjestimme Se ensemblen orkesteriyhdistyksen 

perustamiskokouksen, johon pyysimme mukaan ne henkilöt, jotka olivat aiemmin kesällä 

osoittaneet aktiivisuutta ja intoa tällaista toimintaa kohtaan. Tästä joukosta syntyi ensimmäinen Se 
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ensemble orkesteriyhdistys ry:n hallitus, joka alkoi ylläpitää ensemblen toimintaa yleishyödyllisen 

yhdistyksen muodossa. Patentti-ja rekisterihallitus hyväksyi anomuksemme joulun 2010 aikoihin ja 

siitä asti orkesterin toiminta on ollut virallista. Ennen ensemblen virallistamista, ehdimme pitää 

vielä yhden sinfoniakonsertin Helsingin Lauttasaaren kirkossa, jossa esitimme muun muassa 

Richard Wagnerin Siegfried-Idyllin sekä Johannes Brahmsin neljännen sinfonian. 

Keväällä 2010 Se ensemblen taiteellinen suunta alkoi viedä kohti haastavampia ja harvinaisempia 

musiikin mestariteoksia. Lisäksi uuden suomalaisen musiikin kantaesitykset yleistyivät 

huomattavasti. Huhtikuussa 2010 Se ensemble esitti Temppeliaukion kirkossa muun muassa 

Suomen ensiesityksen Dmitri Šostakovitšin Sarjasta Viihdeorkesterille. Lisäksi järjestimme 

kansainvälisen kapellimestarikurssin Helsingin Kaapelitehtaalla yhteistyössä kapellimestarilegenda 

Jorma Panulan kanssa. 

Kahden kuukauden kuluttua Se ensemble toimi Kokkolan Oopperakesän oopperaorkesterina, 

juhlitussa tulkinnassa Georges Bizet’n oopperasta Carmen. Kapellimestari Sakari Oramo johti 

esitykset, oman kapellimestarimme Santtu-Matias Rouvalin hoitaessa yhden esityksen.  

Marraskuussa 2010 Se ensemble esiintyi Helsingin Temppeliaukion kirkossa, soittaen Magnus 

Lindbergin teoksen Arena II, Johannes Haydnin toisen sellokonserton (solistina Tuomas Lehto) 

sekä Ludvig van Beethovenin viidennen sinfonian, lisänimeltään kohtalo. 

Helmikuussa 2011 Suomen Kulttuurirahasto myönsi Se ensemblelle 25 000 euron apurahan. Tämä 

oli suurin kyseisenä vuonna yksittäiselle orkestereille myönnetty apuraha. Se oli hieno tunnustus ja 

apu ottaen huomioon, että tähän asti kaikki toiminta oli hoidettu talkoovoimin ja ilman ulkopuolista 

rahoitusta. 

Kesäkuussa 2011 Se ensemble suoritti saamansa apurahan avulla todellisen voimanponnistuksen, 

ja järjesti kolmipäiväisen Se festivaalin Helsingissä. Tämä opinnäytetyö keskittyy festivaalin toiseen 

konserttiin. 

Sittemmin Se ensemble on muun muassa levyttänyt kitarataiteilija Janne Malisen kanssa, esiintynyt 

Turun Musiikkijuhlilla omassa loppuunmyydyssä konsertissa, esiintynyt lukuisissa 

sävellyskonserteissa, hyväntekeväisyyskonserteissa ja Itsenäisyyspäivän televisioidussa 

juhlakonsertissa. 
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Alusta asti Se ensembleä on luotsannut kaksi kapellimestaria, Santtu-Matias Rouvali ja Erkki 

Lasonpalo, jotka tuovat nuoruudellaan johdettaviin teoksiin uudenlaista ilmettä. Molemmat ovat 

Sibelius-Akatemian Leif Segerstamin kapellimestarioppilaita, ja monipuolisia muusikoita. Rouvali on 

muun muassa esiintynyt lyömäsoitinsolistina ympäri Suomea, ja johtanut Suomen Radion 

Sinfoniaorkesteria, Los Angeles Philharmonicia sekä Birmingham Symphonyorchestraa. Lasonpalo 

on muun muassa monipuolinen viulutaiteilija, jonka jousikvartetti Postiglione voitti kansainvälisen 

Night & Sun-jousikvartettikilpailun. Se ensemblen taiteellinen neuvonantaja on kapellimestari 

Hannu Lintu. 

 

Se ensemble konsertoi aktiivisesti myös kaudella 2011-2012, jolle tämän opinnäytetyön 

valmistuminen ajoittuu. Lisätietoja orkesterin konserttiohjelmasta löytyy orkesterin nettisivuilta 

www.seensemble.fi (kts. liitteet) 

 

Kuva 1. Se ensemble Steve Reichin teoksen Music for 18 Musicians harjoituksissa 

 

2.2 Se festivaali 
 

1-3.6 .2011 järjestetty kolmipäiväinen Se festivaali on ollut Se ensemble orkesterin tähän asti 

laajin konserttisarja, mutta myös suurin ja mediassakin varsin laajasti huomioiduin voimannäyte. 

Konsertit pidettiin Helsingin Konservatorion konserttisalissa. Ensimmäinen konsertti koostui 
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klassisen sinfoniaorkesterimusiikin haastavista mestariteoksista ja sen johti Erkki Lasonpalo. 

Ohjelmassa oli Dmitri Šostakovitšin Juhla-alkusoitto, Bela Bartokin Kolmas pianokonsertto, solistina 

Tuija Hakkila, Maurice Ravelin Alborada del Grazioso, suom. Narrin aamulaulu, sekä Igor 

Stravinskyn musiikki balettiin Petrushka. Seuraavan päivän konsertti sisälsi uutta taidemusiikkia eri 

kokoonpanoille. Lisäksi konsertissa kantaesitettiin yksi teos. Konsertin johti toinen 

kapellimestareistamme, Santtu-Matias Rouvali. Konsertin ohjelmassa oli Magnus Lindbergin 

Corrente (China-version), Juha Leinosen Fagottikonsertto (kantaesitys), solistina Otto Virtanen, 

sekä Steve Reichin minimalistinen teos Music for 18 Musicians. Tässä opinnäytetyössämme 

keskitymme juuri tähän konserttiin erityisesti siksi, että konsertin jokainen teos oli 

mielenkiintoinen, ja kokoonpano täysin toisistaan poikkeava. Se festivaali päättyi 

kamarimusiikkikonsertilla, joka sisälsi aikamme upeimpiin kuuluvia kamarimusiikkiteoksia Se 

ensemblen muusikoiden tulkitsemana. Konsertissa kuullut teokset olivat Charles Ivesin The 

Unanswered Question, Francis Poulencin Sekstetto puhaltimille ja pianolle, Aaron Coplandin 

soolopianoteos Night Thoughts sekä päätöksenä festivaalille Dmitri Šostakovitšin kahdeksas 

jousikvartetto. 

 

Ajatus festivaalille tuli ensimmäisen kerran sopraano Anu Komsin kehotuksesta tehdä jotakin 

repäisevää; sellaista, joka on suuri taiteellinen ponnistus, jota media ei yksinkertaisesti voi olla 

huomioimatta. Jokainen suomalainen freelance-yhtye on toteuttanut tällaisen jossakin 

kokoluokassa (ks. Avanti! – Suvisoitto). Alun perin suunnittelimme toteuttavamme tämän 

myöhemmin, saatuamme vakinaistettua toimintamme Suomen musiikkikentällä. 

 

Festivaalin synty oli oikeastaan sattumaa. Etsiessämme talvella 2011 kapellimestareidemme 

kalenterista vapaita aikoja Se ensemblen harjoittamiseen ja konserttia varten huomasimme, että 

molempien Santtu-Matiaksen ja Erkin ainoat vapaat ajat loppukeväästä 2011 osuivat suurin piirtein 

samoille päiville. Aluksi ajattelimme, että koska yhtyeemme varat ja resurssit olivat rajalliset, 

toteuttaisimme konsertin vain toisen kapellimestarin kanssa. Koska Lasonpalo oli johtanut 

viimekertaisen sinfoniakonsertin, päätettiin hallituksen kokouksessa edetä Rouvalin 

nykymusiikkikonsertin kanssa. 

 

Myöhemmin, yhtyeemme saatua Suomen kulttuurirahastolta huomattavan suuren apurahan (25 

000€) huomasimme, että käytössämme oli riittävät resurssit toteuttaa suurempia taiteellisia tekoja, 

päätimme mahdollistaa myös Lasonpalon suuren sinfoniakonsertin. 
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Orkesterin tilojen vastaavana Lauri alkoi heti etsiä sopivaa konsertti- ja harjoitustilaa Helsingin 

alueelta. Konserttitilan saamisessa helpotti erityisesti sopiva vuodenaika: toukokuun ja kesäkuun 

vaihteessa useimmat koulut ovat jo loppuneet, mutta kaupungin alueelta löytää edelleen 

kiinnostunutta yleisökuntaa konsertteja varten. Helsingin konservatorio oli alusta asti ensimmäinen 

vaihtoehtomme konserttipaikaksi, erityisesti Steve Reichin teoksen Music for 18 Musicians vuoksi. 

Yleensä olemme konsertoineet pääasiassa Temppeliaukion kirkossa, mutta nyt halusimme 

tietoisesti etsiä tunnelmallisemman, nykymusiikkiin sopivan konserttisalin. 

 

Olimme jo aiemmin suunnitelleet opinnäytetyön tekemistä Se ensemblestä ja sen historiasta. Nyt 

ehdotimme, että konservatoriolla pitämämme konsertti olisi samalla osa opinnäytetyötämme. 

Vihreää valoa saatuamme Lauri neuvotteli sopivasta vuokrahinnasta konservatorion johdon kanssa. 

Lopulta konservatorion konserttisalin tilanvarauskalenteri mahdollisti myös Se ensemblen 

harjoittelun salissa (kahta harjoituspäivää lukuun ottamatta). Päätimme lisäksi lisätä kolmannen 

konsertin festivaalin loppuun. Konsertissa esitettäisiin kamarimusiikkiteoksia. Näin festivaalille 

syntyi kantava teema, jossa edettiin harvinaisempien ja haastavampien teosten parissa 

suurimmista kokoonpanoista pienempiin. Todellakin; suurin Se festivaalilla esiintynyt kokoonpano 

sisälsi seitsemänkymmentäyksi muusikkoa ja pienin vain yksi muusikkoa! Rikas skaala kolmen 

päivän sisälle, siis. 

 

Jokainen Se ensemblessä ollut muusikko, sekä hallituksen jäsen sai vaikuttaa festivaalin 

ohjelmaan. Tietysti pohjana toimi aina kapellimestareiden omat toiveet konsertin ohjelman 

rungosta. Santtu-Matias Rouvali halusi kantaesittää konsertissaan Juha Leinosen kymmenen vuotta 

työn alla olleen fagottikonserton, josta säveltäjä Leinonen oli Rouvalille jo vuotta aiemmin 

maininnut mahdollisena teoksena Se ensemblelle. Tämän lisäksi Rouvali toivoi, että yrittäisimme 

soittaa Steve Reichin teoksen Music for 18 Musicians. Music… on kuuluisa minimalistinen haastava 

teos, jonka toteuttaminen on erityisen hankalaa sen haastavan kokoonpanon vuoksi. Teos sisältää 

muun muassa neljä flyygeliä, neljä elektronisesti vahvistettua laulajaa sekä useita suuria 

lyömäsoittimia. Saatuamme vahvistuksen, että konsertti olisi Helsingin konservatoriolla päätimme 

ottaa riskin, ja ottaa teoksen ohjelmaan. Lopulta Music… oli yksi festivaalin kiitellyimmistä 

tapauksista! 

 

Suomalaisen Leinosen, ja amerikkalaisen Reichin teoksia sitovaa konsertin aloituskappaletta oli 

aluksi hankala löytää. Konserttiohjelmissa tulisi aina olla jonkinlainen teema joka sitoo konsertissa 

esitettäviä kappaleita yhteen, oli se sitten teosten säveltämisen samanaikaisuus, sävelaiheiden 
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samankaltaisuus tai vaikkapa teosten inspiraationa ollut runo tai kirja. Aluksi Rouvali ehdotti 

Amerikkaan emigroituneen suomalaisen säveltäjän ja kapellimestarin Esa-Pekka Salosen teosta 

Catch & Release, mutta tuolloin konsertin ohjelmasta olisi tullut aivan liian haastava, varsinkin niin 

lyhyellä harjoitusperiodilla, kuin mihin me olemme tottuneet. Päätimme lopulta soittaa 

aloitusnumerona myöskin Amerikassa suuresti vaikuttavan suomalaissäveltäjän Magnus Lindbergin 

teoksen Corrente. 

 

Kapellimestari Lasonpalo taas halusi johtaa räiskyvän sinfoniaohjelman, jossa pääteoksena olisi 

Igor Stravinskin Petrushka. Hänen pyydettyään tuttavaansa, pianotaiteilija Tuija Hakkilaa 

solistiksemme ohjelmaan tuli Bartokin kolmas pianokonsertto. Nyt teema alkoi syntyä. 

Itäeurooppalainen, tai suorastaan itä-blokin sisällä syntynyt vahvasti rytminen musiikki sopisi 

mainiosti nuorille Se ensemblen muusikoille. Laurin ehdotuksesta koko festivaali avattiin Dmitri 

Šostakovitšin Juhla-alkusoitolla. Maurice Ravelin Narrin aamulaulu tuli mukaan Se ensemblen 

muusikoiden toiveesta. Huolimatta sen maantieteellisestä poikkeavuudesta muun konsertin 

ohjelmaan verrattuna, sopi se konsertin toisen puoliskon avausnumeroksi rytmisen 

monimutkaisuutensa vuoksi. 

 

Kolmannen päivän kamarimusiikkikonsertin ohjelma oli täysin ensemblen muusikoiden kokoama ja 

organisoima, eivätkä kummatkaan yhtyeemme kapellimestarit vaikuttaneet siihen millään lailla. 

Koska festivaali alkoi ylienergisellä ja naiivilla Šostakovitšin alkusoitolla, tuntui luontevalta päättää 

festivaali yhdellä säveltäjän lohduttomimmalla ja herkällä jousikvartetolla. Koska festivaalin 

aiemmassa ohjelmassa oli kuitenkin myös amerikkalaisen Steve Reichin musiikkia, halusimme 

lisätä joukkoon amerikkalaisen taidemusiikin kivijalkasäveltäjän Charles Ivesin kuuluisimman 

teoksen The Unanswered Question. Ives nauttii Yhdysvalloissa samanlaista suosiota ja 

kunnioitusta, kuin Sibelius meillä täällä Suomessa. Question… toimi samalla hyvänä johdatuksena 

pienempiin kokoonpanoihin edellisen illan nykymusiikkikokoonpanoista. Samalla Question… on yksi 

uuden musiikin merkittävimmistä varhaisista kokeiluista, joissa soi parhaimmillaan kolme 

päällekkäistä kerrosta eri musiikkia. 

 

Aaron Copland on yksi Ivesin ihailijoista ja perinnön suurimmista esilletuojista. Soolopianoteos 

Night Thoughts on omistettu Charles Ivesille. Teos on lisäksi erittäin harvinainen, joten pidimme 

sen lisäämistä ohjelmaan yhtenä festivaalin onnistuneimmista puolista. Francis Poulencin sekstetto 

lisättiin ohjelmaan siksi, jotta musiikillisissa maisemissa olisi mahdollisimman paljon kontrasteja. 

Lisäksi Poulenc on ranskalainen, kuten oli myös festivaalilla aiemmin esitelty Maurice Ravel. 
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Näin festivaalin ohjelma saatiin sidottua jonkinlaiseen vahvaan kontekstiin. Muun muassa Helsingin 

sanomat ja Hufvudstadsbladet kiittelivät erityisesti kunnianhimoista, haastavaa ja monipuolista 

konserttiohjelmaa kritiikeissään. 

 

 

Kuva 2. Se ensemble harjoittelee Magnus Lindbergin teosta Corrente (China Version). Kuvassa 

Johanna Kärkkäinen, Saku Mattila, Lauri Vaahtoranta, Jussi Markkanen (taustalla) 

 

2.2.1 Opinnäytetyökonsertin ohjelman esittely 
 

Magnus Lindberg – Corrente (China Version) 
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Magnus Lindberg on suomalainen kosmopoliitti, säveltäjä, joka nauttii taattua suosita 

kotimaassaan sekä ulkomailla tasapuolisesti. Menneisyys suomalaisena nuorena säveltäjä-

räyhähenkenä on tuonut kulttiaseman, musiikin kirjoittamisen taito suosion muusikoiden 

keskuudessa, sekä kestohitit kuten Kraft, Areena sekä Corrente kiinnostuneen konserttien 

massayleisön. Varhaisten innoittajien (sarjallisuus, perinteisten harmonioiden hylkiminen, vahva 

post-punk-henkinen rytmisyys), keskivaiheen spektralismi ja myöhempi, seesteisempi ilmaisu ovat 

kulkeneet toisiinsa poikkeuksellisen luonnollisesti ja helposti. Tällä hetkellä Lindberg toimii New 

York Philharmonicin nimikkosäveltäjänä. 

 

Konsertissa esitetty teos Corrente sijoittuu Lindbergin tuotannossa keskivaiheille. Teoksessa ei 

vielä esiinny myöhemmin vahvempina esillä olevia, Mahler-maisia selkeämpiä harmonioita, mutta 

siinä on silti vahva ja mielenkiintoinen dramaturgia. Etäämmältä tarkasteltuna Correntessa on 

havaittavissa jo Lindbergin pianokonsertossa jo mikrotasolla nähty tyylimuutos, jossa Lindberg 

etääntyi soittimellisista eleistä ja efektipainotteisesta ilmaisusta, ja eteni kohti laajempia 

musiikillisia jatkumoita ja harmonioita. Teos on Svens Litteratursällskapetin tilaama, ja se 

sävellettiin suurimmaksi osaksi syksyllä 1991. Kantaesitys tapahtui helmikuussa 1992. Corrente, 

italiaa, tarkoittaa ”juosten”, tai ”virraten”, ja viittaa nopeaan kolmijakoiseen barokkitanssiin. 

Teoksessa lainataan englantilaisen barokkisäveltäjän Henry Purcellin eräästä hautajaismusiikista 

lyhyttä sointuketjua, mikä sitoo ensimmäistä kertaa Lindbergin musiikkia vahvemmin 

menneisyyteen. 

 

Säveltäjä itse kertoo: ”1991, kun olin kirjoittanut pianokonserton ja sitä edeltäneet kolme 

sävellystä erilaisille orkesterikokoonpanoille (Kinetics, Marea, Joy), tunsin tulleeni yhden 

musiikillisen ja sävellysteknisen kirjoittamisen tien päähän. Kaikki nämä teokset perustuivat 

laajennetulle Chaconne-tekniikalle, jota leimasivat jatkuvasti muuttuvat ja toistuvat sointuketjut. 

Musiikillinen paradoksi, ja luonnollisesti myös haaste, oli muodon rakentaminen eleiden kautta ja 

suuntautuminen kohti jatkumoa. Jotta harmonia ja rytmi olisivat entistä lähempänä toisiaan, 

perustin harmonian erilaisille asteikkojousille. Rytminen materiaali perustui malleille, joita 

lähestyttiin kaleidoskooppimaisen toiston ja muuntelun kautta. Yhdistämällä näitä malleja ja 

asteikkojoukkoja halusin antaa musiikilliselle ilmaisulle kerronnallista merkitystä. Musiikki etenee 

päämääräänsä kohti erilaisissa orkesterikonstellaatioissa.” 
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Corrente on etäältä tarkasteltuna kolmiosainen teos, jonka taitteiden järjestys on hidas-nopea-

hidas. Tempovaihtelut ja kokonaisuudet on kuitenkin hiottu niin piiloksiin, että kuulija ei 

välttämättä edes huomaa uuden, edellisestä poikkeavan merkittävän tapahtuman alkaneen. 

 

Alkuperäinen Corrente on sävelletty 16 muusikolle. Se festivaalilla konsertissa kuultu ”China 

Version” on säveltäjän itsensä uudelleen sovittama, pienenetty versio teoksesta. Se luotiin Avanti! 

Kamariorkesterin Kiinan matkaa varten. Näin ollen Correntesta löytyy jopa kolme erilaista versiota: 

alkuperäinen Corrente suurehkolle kamariorkesterille, Corrente (China Version) pienelle 

kamariorkesterille sekä Deccorente pienelle kamarimusiikkiryhmälle. Lisäksi Lindberg on säveltänyt 

teoksen Corrente II sinfoniaorkesterille, joka sisältää runsaasti samaa sävelmateriaalia tämän 

teoksen kanssa, vaikka kantaakin nimessään jatko-osan merkkiä. 

 

Corrente oli erinomainen teos Se ensemblelle kokoonpanonsa, haastavuutensa sekä musiikillisen 

monipuolisuuden ansiosta. Se sisältää äärimmäisen virtuoosisia soolostemmoja, mutta myös 

yhteissoitannollisesti nautinnollisia hetkiä. Yleisö piti suuresti teoksen esityksestä, mutta 

lehdistössä (Hufvudstadsbladetissa) toivottiin, että Se ensemble olisi soittanut jonkun muun 

version tästä teoksesta, koska sävelrikkaudeltaan China Version jää muiden version jalkoihin (Liite 

2). Tämä tosin oli vain yksi mielipide, ja esimerkiksi kapellimestarimme Santtu-Matias Rouvali pitää 

nimenomaan tätä versiota parhaimpana kyseisestä teoksesta. 

 

 

Juha Leinonen – Symchron 

 

Teksti on lainattu Se festivaalin käsiohjelmasta. Se on säveltäjän kuvaus uudesta teoksestaan: 

 

”Fagotti on jäänyt soolosoittimena jonkin verran lapsipuolen asemaan, jos 

ajattelemme oman aikamme suomalaista konserttokirjallisuutta 

puupuhaltimille. Tunnen itse vain muutaman kotimaisen fagottikonserton 

(L. Bashmakov, A. Almila, K. Aho ja J. Kaipainen) vuosituhannen vaihteen 

molemmin puolin. Minulle fagottikonserton kirjoittaminen on ollut mieluisa 

tehtävä monestakin syystä. Soitin on tullut minulle tutuksi vuosien varrella 

kolmen soittimelle säveltämäni laajahkon kamarimusiikkikappaleen 

sävellystyön yhteydessä. Koen fagotin persoonalliseksi ja ilmaisuvoimaiseksi 

puupuhaltimeksi. Soittimen käyttökelpoinen ääniala on verrattain laaja –
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puupuhaltimien laajimpia kattaen suurin piirtein kolmen ihmisäänityypin 

äänialan: basson, tenorin ja alton. Kuulen soittimen matalan rekisterin 

lämpimänä, sonorisena ja soinnukkaana, keskirekisterin 

ruokolehtipuhaltimelle ominaisen kauniina ja hillittynä sekä ylärekisterin 

paitsi intensiivisenä ja positiivisessa mielessä jännittyneenä, myös 

eteerisenä ja melankolisen herkkänä. 

  

Kun Otto Virtanen 1990 -luvun alkupuolella tiedusteli mahdollisuutta 

konserton säveltämisestä hänelle, en epäröinyt hetkeäkään. Olimme 

tutustuneet opiskeluaikoina ja tehneet jo silloin mielenkiintoista yhteistyötä. 

Tunnen suurta ylpeyttä ja tunnen olevani etuoikeutettu säveltäjänä 

saadessani työskennellä hänen kaltaisensa ennakkoluulottoman muusikon 

kanssa. Pitkä yhteistyömme saa nyt jatkoa konserton, laajamuotoisimman 

teoksen muodossa. 

 

Ensimmäiset nuotit kirjoitin joskus kesällä 2001, ja ensimmäinen versio 

valmistui vuonna 2003. Vuosien varrella kypsyi mielessäni joitakin 

muutoksia. Uudistettu versio valmistui noin puolen vuoden työperiodin 

jälkeen vapunpäivänä 2011. Siinä pysyin uskollisena alkuperäisversiolle, 

enkä halunnut ”kieltää” kymmenen vuoden takaista musiikillista minääni. 

En poistanut alkuperäisversiosta mitään, vaan revisointi koski lähinnä 

kokonaismuotoa. Annoin tietyille aiheille ja jaksoille enemmän tilaa ja aikaa 

ja sain näin kokonaisuudesta toimivamman. Tässä vaiheessa soolofagotti 

sai myös jonkin verran uutta tekstuuria, ja kokonaiskesto kasvoi melkein 

kaksinkertaiseksi, noin kuudestatoista minuutista puoleen tuntiin. 

 

Kappaleen nimi ”Symchron” on sanaleikki termeistä symmetrical ja 

cronological. Ne viittaavat kahteen eri asiaan: kappaleen sävelmateriaaliin 

ja tekotapaan. Sävelmateriaali pohjautuu yhdentoista kuusiäänisen soinnun 

sarjalle, joka on vertikaalisesti täysin symmetrinen. Paitsi harmoninen 

rakenne, myös melodiset motiivit ja aiheet perustuvat sointusarjalle ja siitä 

hahmottuville säveliköille. Sointusarjan esiintyminen ei ole orjallisen 

kronologista, vaan se esiintyy varioituen. Teoksen ensimmäisen version 

tekotapa on sen sijaan kronologinen: kirjoitin musiikin alusta loppuun 
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tapahtumajärjestyksessä. Uudistetun version suhteen tilanne on 

toisenlainen, mutten halunnut sen takia muuttaa alkuperäistä nimi-ideaani. 

Vaikka kappaleen muoto ei varsinaisesti perustukaan perinteiseen 

konserttomuotoon, siitä löytyvät konserttomuodon ainekset: kahdestatoista 

eri taitteesta muodostuu viisi laajempaa osaa. Taitteiden välissä sijaitsee 

usein rauhallinen, suvantomainen transitio (=siirtymä). 

 

Ensimmäistä osaa leimaavat trioli- ja sekstolirytmiikka sekä soolofagotin 

ketteryys ja virtuoosisuus. Tämä osa esittelee myös ”säveltasomaailman” 

sekä koko joukon keskeistä motiivis-temaattista aineistoa. Toinen osa, 

työnimeltään ”Mistico”, on tunnelmaltaan ja rytmiikaltaan ensimmäistä osaa 

rauhallisempi ja salaperäinen. Se johtaa kolmanteen, scherzomaiseen 

osaan, jossa soolofagotti näyttää taas leikittelevää ketteryyttään. Kappale 

sisältää myös laajahkon hitaan osan (viides), joka on fagotin kaunis laulu 

polymetrisesti ja elliptisesti käyttäytyvän urkupisteharmonian päällä. 

Pitkähkö pysähtynyt siirtymä johtaa kadenssimaiseen tuokioon, jota 

voitaisiin luonnehtia käsitteellä ”cadenza accompagniato” (=säestetty 

kadenssi). Kappale päättyy suggestiiviseen, oikukkaissa 7/8 ja 5/8 (myös 

6/8) -tahtilajeissa etenevään vilkkaaseen ”finaaliin”, jossa fagotin 

peräänantamaton, ajoittain korkea ja jännittynyt (binced) kimmellys 

kruunaa teoksen. Kappale esitetään ilman taukoja - ”attacca”, enkä ole 

halunnut nimetä osia erikseen kokonaisuuden kustannuksella. 

Teos sisältää useita temaattis-motiivisia aiheita, jotka esiintyvät läpi 

kappaleen. Solisti ”laukaisee” liikkeelle eleitä, joihin orkesteri reagoi . Tämä 

ei tapahdu juurikaan kääntäen, ja solistia voidaankin pitää ensemblen 

”sentterinä”, joka kuljettaa musiikkia, sooloilee ja jakaa maukkaimmat 

”namupassit”. 

 

Sävellyksen mottona on ollut: ’kaikki johtuu kaikesta - ja kaikki vaikuttaa 

kaikkeen!’. Teos on omistettu Otto Virtaselle.” 

 

Uuden musiikin kantaesitykset ovat tärkeitä musiikin elinvoiman ylläpidon kannalta, joten oli 

hienoa jotta saimme tilaisuuden kantaesittää Juha Leinosen pitkään työn alla olleen 

fagottikonserton. Teos oli kokoonpanona konsertin suurin, lähes sinfoniaorkesteri, mutta se sisälsi 
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silti myös paljon hienoja kamarimusiikillisia hetkiä. Musiikillisesti Symchron oli pääasiassa vellovaa 

ja hidasta massaa, jonka sisällä tapahtui kuitenkin paljon musiikillisia tapahtumia. 

Harjoitusperiodissa keskityttiin erityisesti siihen, että orkesteri ei peittäisi solistia kuuluvuudessa. 

 

Kuva 3. Juha Leinosen teoksen Symchron nuotti (FIMIC) 

 

 

 

Steve Reich – Music for 18 Musicians 

  

Music... on amerikkalaisen minimalismin kuuluisimpia teoksia. Useimpien lähteiden mukaan Reich 

sävelsi teostaan kaksi vuotta (1974-1976), mutta tosiasiassa Music… on syntynyt Reichin yhtyeen 

(Steve Reich & Musicians) monissa eri improvisaatioissa. Lopulta yksi niistä päädyttiin 

nauhoittamaan, ja siitä tuli suuri hitti taidemusiikkipiireissä. Myöhemmin nauhoite nuotinnettiin, ja 

siitä tuli heti jokaisen itseään kunnioittavan uuden musiikin yhtyeen soittama teos. Poikkeuksellisen 

hankalan teoksesta tekee sen musiikillisen monipuolisuuden ja monimutkaisen rytminkäsittelyn 

lisäksi sen äärimmäisen haastava kokoonpano. Musicin… muusikot ovat: 

 

1. Viulu 

2. Sello 

3. Naisääni 
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4. Naisääni 

5. Naisääni 

6. Piano 

7. Piano 

8. Piano ja marakassit 

9. Marimba ja marakassit 

10. Marimba ja ksylofoni 

11. Marimba ja ksylofoni 

12. Marimba ja ksylofoni 

13. Metallofoni ja piano 

14. Piano ja marimba 

15. Marimba, ksylofoni ja piano 

16. Klarinetti ja bassoklarinetti 

17. Klarinetti ja bassoklarinetti 

18. Naisääni ja piano 

 

Kuten huomaamme, teos sisältää poikkeuksellisen määrän suuria soittimia, kuten ksylofoni ja 

flyygeli. Ei ole itsestään selvää, mistä saa esitykseen neljä flyygeliä lavalle! 

 

Musiikillisesti Music.. edustaa uutta vaihetta säveltäjä Reichin elämässä. Jo aiemmin Reich oli 

tutkinut tasaista pulssia, ja pulputtavaa tasaista tekstuuria. Musicin… myötä Reich otti 

poikkeuksellisesti mukaan jo vaihtuvia harmonioita! Music… sisältää 11 sointua, ja niiden erilaista 

sävyllistä ja rytmistä vaihtelua. Reich onkin todennut, että Musicin… ensimmäisen viiden minuutin 

aikana on enemmän harmonista vaihtelua, kuin hänen koko siihenastisessa tuotannossa! 

 

Music… oli säveltäjänsä siihen asti laajin teos instrumentaatioltaan. Reich on myöhemmin 

selittänyt, että yhtye jakaantuu lavalla musiikillisesti kahteen osaan. Kosketinsoittajat ja lyöjät joko 

pitävät tasaista pulssia yllä, tai suorittavat sen sisällä rytmisiä laajoja variaatioita. He pitävät siis 

alusta loppuun teoksen alla sointumattoa. Puhaltajat ja laulajat tuovat musiikkiin tilan tuntua 

omilla fraaseillaan. Kukin ottaa aina suuren hengityksen, ja jatkaa omaa ääntään niin kauan, kuin 

ilmaa riittää. Teosta ei johdeta, vaan kaikkien yhtyeen muusikoiden tulee kommunikoida 

keskenään, ja tarpeen vaatiessa kertoa musiikillisella signaalilla uuden osan alkamisesta muille. 
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Teos jakaantuu neljääntoista osaan, joista ensimmäisessä ja viimeisessä kuullaan yhdentoista 

peräkkäisen soinnun sekvenssi, jonka pohjalle koko teos on rakentunut. Pulses- nimisten ääriosien 

väliin sijoittuvat osat Section I – XI, joista osasta III on sekä versiot A että B. Jokainen Section-osa 

perustuu yhdelle teoksen alussa ja lopussa kuultavista yhdestätoista soinnusta. Sointu venytetään 

koko osan mittaiseksi pianojen ja marimbojen soittamana. Muu yhtye luo vaihtelevasti osa 

kerrallaan omista pulsseistaan ja melodiafragmenteistaan osan muun materiaalin. Koko teos 

kestää yhteensä noin 55 minuuttia. 

 

Teoksella on ollut suuri vaikutus Reichin myöhempään tuotantoon: monet teoksessa käytetyt 

ratkaisut ovat tulleet leimalliseksi osaksi säveltäjänsä myöhempää tuotantoa, vaikka Reich on 

varsinkin 1990-luvulta eteenpäin ottanut yhä enemmän etäisyyttä minimalistisiin juuriinsa. 

Teoksen musiikkihistoriallinen merkitys, ja kestosuosio kuitenkin tekee Music for 18 Musiciansista 

Steve Reichin epävirallisen magnum opuksen. 

 

Tämän teoksen esitys oli koko Se festivaalin kohokohta, koska huolimatta teoksen kuuluisuudesta 

ja merkittävyydestä, sitä esitetään todella harvoin. Tämä esitys oli toinen Suomessa, ikinä! 

Teoksen harjoittelussa auttoi erityisesti lyömäsoitintaiteilija Tim Ferchen Radion 

Sinfoniaorkesterista, joka oli mukana teoksen kantaesityksessä New Yorkissa 1970-luvulla. 

 

 

 

3 Yleistä ja hyödyllistä tietoa konsertin tuottamisesta 
 

Konsertin tuottajan työt voidaan jakaa kolmeen tärkeään osaan; nämä ovat käytännön toimet, 

esiintyjien ylläpito sekä konsertin markkinointi. Näistä ensimmäinen vaikuttaa kriittisimmältä, 

vaikka onnistuneen konsertin takaamiseksi kaikilla osasilla on samanlainen painoarvo. On tärkeätä 

muistaa, että intendenttinä olet vastuussa konsertista! Näin ollen kehotamme paneutumaan 

huolellisesti jokaiseen mahdolliseen tilanteeseen ja ongelmaan. 

 

Ensimmäinen ja eniten lopputulokseen vaikuttava päätös on tehtävä itse konsertista, sen teemasta 

ja konserttipaikasta. Todennäköisesti et tuottajana voi tehdä taiteellisia ratkaisuja esimerkiksi 

konsertin ohjelmasta, mutta esimerkiksi konserttiareena on merkittävä tekijä itse lopputuloksessa. 
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Esiintyykö konsertissa sinfoniaorkesteri, jousikvartetto vai lied-laulaja? Konserttisali kannattaa 

miettiä akustiikan, koon ja teeman mukaiseksi.  

 

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun konserttisalitilanne ei ole erityisen monipuolinen. Musiikkitalon 

myötä tilanne on helpottunut, mutta vuokrakulut ovat taas nousseet. Niinpä potentiaaliset salit 

ovat laskettavissa kahden käden sormilla, isojen orkesterien tilat vielä vähemmillä. Näin ollen 

vaikuttaa siltä, että tulevaisuudessa yritetään löytää uusia ja uudenlaisia konserttipaikkoja: 

musiikkia tullaan viemään sinne, missä sitä ei ole vielä kuultu. Tämänhetkinen muoti on 

konsertoida erilaisissa tehdas-miljöissä, mutta muitakin vaihtoehtoja on. Jos haluat pysyä ajan 

hermolla, etsi vaihtoehtoinen ja erilainen konserttiareena. Niin erotut kulttuurimassasta! 

 

Kokonaisvaltaisessa tuottajatyössä olet luonnollisesti vastuussa myös konsertin harjoituspaikasta. 

Vaikka harjoitustyön voi suorittaa eri paikassa kuin itse konsertin, ja potentiaalisia 

harjoituspaikkoja on jonkin verran enemmän kuin konserttipaikkoja, kannattaa silti suhtautua 

kriittisesti kaikkiin vaihtoehtoihin. Huonossa akustiikassa harjoittelu on konsertin kannalta 

haitallista! Näin ollen esimerkiksi koulujen liikuntasalit kannattaa rajata vaihtoehtojen ulkopuolelle. 

Itse olemme huomanneet hyödyllisimmäksi pyytää apua ja neuvoja esimerkiksi eri 

musiikkiopistoilta ja kulttuurityöntekijöiltä, joilla on laaja tuntemus kaupunkimme tiloista.  

 

Tila-kysymys on usein hankala, sillä suurten salien ja harjoitustilojen vuokrat ovat yleensä erittäin 

suuria. Jos tuotettavaa konserttia ei tue yksikään säätiö, laitos tai henkilö, kannattaa yrittää tehdä 

yhteistyötä esim. saleja omistavien yritysten kanssa. Jos konserttiohjelmassa on esimerkiksi 

italialaista musiikkia, kannattaa ottaa yhteyttä Suomi-Italia-seuraan ja kysyä haluaisivatko he tukea 

konserttia rahallisesti. Apurahoihin ei kannata enää suuresti luottaa, sillä suomalaiset apuraha-

säätiöt alkavat vähitellen huveta rahoistaan; suuri osa apurahasäätiöistä on perustettu kuolleiden 

vuorineuvosten kuolinpesärahastoille. Nämä rahastot alkavat nykyään olla todella valikoivia 

tuettavien kohteiden suhteen, joten pelkästään apurahan saaminen on hyvin epätodennäköistä 

nykyään, saatikka riittävän rahasumman saaminen. 

 

Apurahojen sijaan kannattaakin tähdätä erityisesti yritysyhteistyöhön: Suomessakin on useita 

menestyviä yrityksiä, jotka ovat valmiita tukemaan myös kulttuurialaa. Toki täytyy muistaa, että 

yritysten suhteen on erityisen hankalaa saada solmittua yhteistyösopimusta. Jos ei ole suoraa 

kontaktia yrityksen avustuksia jakelevaan henkilöön, on kaksi keinoa edetä: täytyy yrittää kysellä 

muilta kulttuuritoimijoilta kontakteja ja edetä jo maineikkaiden taiteilijoiden avulla, tai sitten vain 
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painostaa yrityksiä julkisten kontaktien kautta ja toivoa parasta. Yritysyhteistyössä on yritysten 

kannalta se positiivinen puoli, että ne saavat yleensä lahjoittamansa summan hyvitettyä 

verotuksessaan. Yrityksien kanssa tulee ottaa se huomioon, että ne ovat hyvin hitaita ja jähmeitä, 

ja suunnittelevat tukensa ja yhteistyönsä hyvin pitkälle tuleville vuosille. Niinpä sinun kannattaa 

olla erittäin hyvissä ajoin liikkeellä asiasi kanssa. 

 

Omalla orkesterillamme olemme käyttäneet useita ratkaisuja rahakysymyksen kanssa. Huhtikuussa 

2010 mahdollistimme laajan konsertin Temppeliaukion kirkossa toimimalla aiemmin Jorma Panulan 

kansainvälisen kapellimestarikurssin orkesterina Kaapelitehtaalla, sekä käyttämällä YLEltä 

saamamme radiointikorvauksen periodin kuluihin. Teimme siis yhteistyötä sekä Jorma Panulan että 

Yleisradion kanssa. Tämä on esimerkkinä yhdestä mahdollisuudesta, jolla saat katettua tuotettavan 

orkesteriperiodin suurimmat kulut: tilakulut. Tällaisia mahdollisuuksia on useita; täytyy vain olla 

idea ja rohkeus toteuttaa se! 

 

Tilakysymyksen ratkettua tuottajan tulee keskittyä pienempiin kysymyksiin. Ensimmäisenä 

kannattaa lähteä liikkeelle esiintyjistä ja heidän ylläpidostaan. Jos tuotettavan konsertin esiintyjät 

eivät ole varmistuneet, heidän kokoamisensa voi olla sinun tehtäväsi. Tietenkin kannattaa jälleen 

käyttää kollegoiden apua ja kysyä rohkeasti heiltä, ketä pyytää mukaan esiintymään. Usein 

kynnyskysymys rekrytoimisessa on muusikoiden palkka. Jos tuotettavan konsertin budjetti ei 

mahdollista palkan maksua, tulee sinun keksiä vaihtoehtoinen palkinto esiintyville taiteilijoille: 

kukaan ei esiinny ilmaiseksi. Esimerkiksi karonkka on oiva palkinto musiikinopiskelijoille 

konsertista: muista vain huolehtia karonkkapaikka kuntoon! 

 

Palkan lisäksi sinun tulee varmistaa, että sekä harjoitus- että konserttipaikan luona on laadultaan 

riittävät lepo – ja lämpiötilat esiintyjille. Oleellisempaa tämä on tietenkin esiintymispaikan kanssa. 

Lisäksi kannattaa hankkia erilliset tilat mahdollisille solisteille ja kapellimestareille, jotka tarvitsevat 

oman tilan rauhoittumiseen ja keskittymiseen ennen konserttia. Yleisölämpiö ei ole niin kriittinen 

asia: suomalainen yleisö kestää yleensä karummatkin väliaikatilat ilman monipuolisia palveluja. 

  

Konsertti saa heti huomattavan korkean arvon, jos esiintyvät muusikot käyttävät aitoja, 

kustantamoilta erityisesti tilattuja nuotteja. Tällöin konserttisi on myös luvallinen tekijänoikeuden 

kannalta. Suosittelemme, että esimerkiksi orkesterien kanssa vältät kopioiden käyttämistä 

konserttitilanteessa. Lisäksi nykyinen tekijänoikeuslaki käytännössä pakottaa sinut tilaamaan 

kustantamolta nuotit, jos konsertissa esitettävä musiikki on alle 70 vuotta sitten kuolleen 
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säveltäjän tekemää. Nuotistonhoitajan työt saattavat myöskin kuulua työnkuvaasi konsertin 

tuottajan asemassa. Täydellistä ohjetta nuotistonhoitajan työhön ei ole ja sellaisen laatiminen 

tähän opinnäytetyöhön olisi aivan liian laaja hanke. Lyhyt tiivistelmä nuotistonhoitajan työstä 

kuitenkin lienee paikallaan. Sinun tulee myös ilmoittaa TEOSTOlle hyvissä ajoin ennen konserttia 

uudesta tapahtumasta. Virallisesti Teostolta tulee hakea myös esiintymislupa konsertin pitoa 

varten. 

 

Nuotistonhoitajan työssä vastaat muusikoiden harjoitus – ja esiintymismateriaalista. Sinun tulee 

tuntea, tai selvittää esitettävän teoksen kokoonpano ja tarvittava editio. Jos tuotettava konsertti 

on sinfoniaorkesterin konsertti, esitettävästä teoksesta saattaa löytyä useita eri versioita, useilta eri 

kustantamoilta! Siksi kannattaa selvittää esimerkiksi kapellimestarin kanssa mistä ja minkälaiset 

nuotit kannattaa esitykseen hankkia. Usein kustantamoilla on netissä luettavat katalogit, jotka 

kannattaa syynätä läpi kauan ennen periodin alkua. Huomioitava seikka koskee myös nuottien 

tilausta: usein tekijänoikeuslain alla oleva teos on ainoastaan vuokrattavissa kustantamoilla. Joskus 

kannattaa miettiä -vanhempien teoksien kanssa- kannattaako teoksen nuotit vain vuokrata vain 

kannattaako ne ostaa, jolloin niitä voi käyttää myöskin myöhemmin, ilman lisähintaa. Lisäksi oman 

materiaalin hyvä puoli se, että turhaa aikaa ei mene nuottien puhdistamiseen vanhoista 

esitysmerkinnöistä. Opiskelijapiireissä nuottimateriaalit kannattaa useimmiten hankkia EMS 

Musicilta (Educational Music Service) jotka myyvät laadukkaita materiaaleja halvemmilla hinnoilla. 

 

Monet kustantamot (esimerkiksi Boosey & Hawkes) ovat usein hitaita toimitusajoissaan, joten 

nuottitilaukset kannattaa hoitaa erittäin hyvissä ajoin ennen periodin alkua. Usein kustantamot 

ovat valmiita lähettämään teokset hyvissä ajoin ennen ensimmäistä harjoitusta: tiukempi aikataulu 

koskee usein materiaalien palauttamista, joka kannattaa hoitaa alta ensi työnä konsertin jälkeen. 

Joka tapauksessa nuottien saavuttua, tulee sinun tarkistaa materiaalit läpi ja raportoida 

mahdolliset laatuongelmat tai puuttumiset. Orkesterimateriaalien kanssa kannattaa ensimmäisenä 

tarkistaa pulttijärjestykset ja aiemmat esitysmerkinnät nuoteista. Jos ne haittaavat lukemista, 

kannattaa ne raportoida kustantamolle. Usein saat tilalle uudet nuotit tai reilun alennuksen 

nykyisistä. Seuraavaksi hoidettava asia on jousitukset: kapellimestarin tai konserttimestarin kanssa 

tulee varmistaa, että nuoteissa olevat jousitukset ovat kunnossa ja jos näin ei ole, tulee sinun 

kirjoittaa nuotteihin uudet sellaiset. Tämä kannattaa tehdä reilusti ennen ensimmäistä harjoitusta, 

jotta itse harjoitustyössä ei mene turhaa aikaa tähän työhön. Viimeinen ennen harjoitusperiodia 

tehtävä työ on harjoittelumateriaalin kopioiminen ja jakeleminen soittajille. Tämä kannattaa tehdä 

viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä harjoitusta! Esityksen jälkeen sinun tulee kerätä 
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esitysmateriaali pois, järjestää se ja lähettää se takaisin kustantamolle viimeistään viikko 

esityspäivän jälkeen. Deadline useimpien kustantamoiden kanssa on kaksi viikkoa. 

 

Lista keskeisimmistä kustantamoista: 

 

Billaudot 

Boosey & Hawkes 

Breitkopf & Härtel 

Bärenreiter 

Carl Fischer 

Chester Music 

Durand 

Edition Fazer 

Edition Wilhelm Hansen 

Eschig 

Faber Music 

G. Schirmer 

Gehrmans Musikförlaget 

Hans Sikorski 

Henri Lemoine 

Josef Weinberger 

Leduc 

Leuckart 

Musica Rara 

Novello 

Oxford University Press 

Peters 

Ricordi 

Robert Lienau 

Salabert 

Schott 

Sonzogno 

Suvini Zerboni 

Universal Edition 
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Konsertin mainontaa tulee harkita tarkkaan hyvissä ajoin ennen muita konsertin valmisteluja. On 

monia erilaisia kanavia, joiden kautta voidaan tavoittaa konserttiyleisö. Oikean kanavan löytäminen 

kuhunkin konserttiin sopivaksi onkin jo vaikeampi asia. Päämainontatavat ovat lehtimainos, 

julisteet, Internet-mainonta, sosiaalinen media sekä radio- tai televisiomainonta. Näistä 

lehtimainos esimerkiksi Helsingin Sanomissa maksaa todella paljon (riippuen mainoksen koosta), 

mutta sen avulla voit tavoittaa todella suuren joukon yleisöä. Toisaalta menetät näin 

todennäköisesti suurimman osan markkinointibudjetistasi. Uskallatko riskeerata sijoittamalla 

mainokseen, joka on nähtävissä vain yhden päivän ajan lehdessä?  

 

Julisteiden ensimmäinen riski on se, että ne näyttävät helposti rumilta, eikä oleellinen asia (tulevan 

konsertin tai tapahtuman esittely) tule esille tarvittavalla tavalla. Suosittelemmekin 

ammattisuunnittelijan käyttöä. Alaa opiskellut ihminen tulee luonnollisesti maksamaan enemmän, 

kuin pelkkä harrastelija, mutta lopputulos on sen arvoinen. Kannattaa käyttää hyväkseen 

ihmisverkostoa. Joku tuntee aina jonkun, joka on graafikko, tai muuten kuvataidealalla ja taitaa 

julisteiden suunnittelun. Tällä tavalla luvassa on varmasti tuntuvia alennuksia. 

 

Julisteiden hyvä puoli on se, että ne ovat lehtimainosta pidempi-ikäisiä, joskin ne tavoittavat 

pienemmän joukon ihmisiä. Lisäksi niiden jakaminen oikeisiin sijainteihin on työlästä. 

Suosittelemme, että jos päädyt ensisijaisena markkinointikanavana julisteisiin, niin sijoitat niitä 

esimerkiksi ravintoloihin, musiikkikauppoihin, kirjastoihin ja kouluihin. Tämä olisi hyvä tehdä 

viimeistään kaksi viikkoa ennen konserttia. Aiemmin mainitsemanne toinen riski löytyy tästä: 

kannattaa varautua tekemään myös toinen kierros lähempänä konserttia, sillä monesti ripustettuja 

julisteita revitään alas. Jos käytät julisteita, joudut kilpailemaan näkyvästä tilasta esimerkiksi 

baarien ja bändien kanssa. Valitettavasti julisteiden kiinnityksessä ei erityisemmin kunnioiteta 

muita, joten usein saatat löytää julisteesi maasta, seinästä irti revittynä. 

 

Sosiaalinen media on noussut viimeisen parin vuoden aikana merkittäväksi tekijäksi mainonnassa 

ja ihmisten tavoittamisessa. Palvelut kuten Facebook, Twitter ja Google+ ovat erinomaisia kanavia, 

eritoten siksi että niiden kautta voit mainostaa yhtyettäsi tai konserttiasi ilmaiseksi! Näiden 

kohdalla kannattaa keskittyä erityisesti tuotteesi imagoon ja viestintätapaan. Annatteko 

oikeanlaisen kuvan konserttinne luonteesta? Sopivalla ja persoonallisella viestintätavalla saat 

houkuteltua runsaasti uutta yleisöä konserttiin. Ylilyöntejä tulee kuitenkin välttää mainonnassa ja 

sanavalinnoissa. Parhaiten yleisöön puree asiallinen ilmaisu, jossa on paljon sisältöä mutta vähän 
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sanoja. Tulevaisuudessa Internet-mainonta ja sosiaalinen media tulevat olemaan niitä kanavia, 

joita seurataan eniten, ja joihin kannattaa eniten panostaa 

 

Se ensemblen kanssa meitä on auttanut ennen kaikkea niin sanotun puskaradion valjastaminen 

käyttöömme. Aloitimme hyvin varhaisessa vaiheessa orkesterimme mainostamisen ja siitä 

puhumisen muille muusikoille. Ystäväverkoston kautta voi saavuttaa yllättävänkin kaukaisia ja 

merkittäviä tahoja. Ei kuitenkaan kannata erehtyä vain mainostamaan omaa erinomaista toimintaa, 

vaan kannattaa kysyä neuvoja ja ehdotuksia kaikilta mahdollisilta ihmisiltä. Se ensemblen kanssa 

olemme saaneet loistavia ohjelmistoehdotuksia ja tukea yllättävistäkin lähteistä. Paras tapa saada 

puskaradio käyntiin on ottaa ohjelmistoon joku niin hiuksia nostattavan jännittävä, vaikea ja 

mielenkiintoinen teos, että sen on pakko saada huomiota. Koko Se festivaali rakentui tämän idean 

ympärille: tehdä jotain niin kunnianhimoista ja ennenkuulumatonta, että edes ammattiorkesteri ei 

uskaltaisi vastaavaa. Se festivaalin myötä ensemblemme toiminta vasta alkoikin, ja nyt meidät 

tunnetaan kaikkialla Suomen musiikkikentällä. Se ensemble on kuitenkin tietysti jo instituutio, ja on 

todennäköistä, että sinun, lukija, mahdollisesti tuleva tuotettava konsertti on pienempi kaavaltaan. 

Ei kuitenkaan kannata hylätä word-of-mouth-kamppanjaa. Se kulkee erinomaisesti sosiaalisen 

median kanssa yhdessä. 

 

Muitakin mainontatapoja löytyy, kuten esimerkiksi tv-mainokset.  Mainosrahoitteisten kanavien 

sekuntihinta on kuitenkin niin suuri, ettei siinä ole taidemusiikin kannalta enää edes järkeä. Suoran 

mainoksen sijaan kannattaa kuitenkin panostaa siihen, että saisit yhtyeesi, ryhmäsi tai vaikkapa 

itsesi esiintymään tv-kanavilla. Tällä tavalla et välttämättä suoranaisesti saa lisättyä yleisöä vaikka 

tulevaan konserttiisi, mutta konserttisi esiintyjien tai vakioryhmäsi puskaradio-maine kasvaa! Radio 

sen sijaan on jo huomattavasti huokeampi ja yksinkertaisempi mainontatapa. Nyt kun Suomessa 

on taas klassista musiikkia lähettävä mainosrahoitteinen radiokanava (Rondo FM), kannattaa 

tilaisuutta käyttää hyväksi. Mainostimme itse Se festivaalia Rondo FM:llä. Saimme huomattavan 

alennuksen lopullisesta mainoshinnasta siten, että luovutimme Se festivaalin konserttien äänitteet 

Rondolle niin, että he saivat rajoittamattoman jälleenlähetysoikeuden konsertista nauhoittamiimme 

teoksiin. Tämä vaati luonnollisesti jonkin verran neuvottelua radioaseman kanssa. Jouduimme 

lopulta maksamaan pienen veloituksen radiomainonnasta, mutta toisaalta saavutimme sen kautta 

jälleen uutta, kiinnostunutta yleisöä. 

 

Parasta mahdollista mainosta on, jos saat median (esim. valtakunnallisen sanomalehden) 

kiinnostumaan tulevasta konsertistasi. Tämä reportaasi tarkoittaa yleensä noin puolen sivun 

ilmaista mainosta kulttuurisivuilla. Valitettavasti toimittajien huomion saaminen on varsinkin 



 

 

26 

Helsingin seudulla erittäin hankalaa. Helsingissä toimii moni mielenkiintoinen, itsenäinen 

kulttuuriryhmä ja –organisaatio ja ne kaikki taistelevat palstatilasta lehdissä. Parhaiten artikkelin 

tulevasta konsertista saa, jos konsertin ohjelmistossa tai esiintyjissä on joku harvinainen, 

ajankohtainen tai erityisen kiinnostava ominaisuus. Esimerkiksi uuden musiikin kantaesitykset, tai 

solistina esiintyvät tuoreet kilpailuvoittajat ovat tällaisia. 

 

Kannattaa lähestyä eri merkittävien kulttuurilehtien toimituksia hyvissä ajoin. Parhaiten saat 

yhteyden toimittajiin suoraan puhelimitse tai sähköpostitse. Sanomalehden asiakaspalvelun 

vaihteen kautta tulevat yhteydenottopyynnöt päätyvät harvoin perille asti. Toimittajien 

yhteystiedot löytää useimmiten lehtien Internet-sivuilta. Ollessasi yhteydessä toimittajaan, kerro 

toiminnastanne ja kuvaile tarkasti tulevaa konserttia. Huolimatta siitä, kuinka harvinainen ja hieno 

teos konsertissa esitettäisiin, valitettavasti usein kulttuuritoimittajat ovat liian työllistettyjä, mutta 

aina toisinaan tätä kautta saat ainakin kriitikon konserttiin, joka on jo voitto konsertin 

merkittävyydelle. Positiivinen arvio lehdessä povaa hyvää esimerkiksi tuottamasi konsertin 

yhtyeelle. 

 

Konserttitilanteesta: hanki mahdollisimman paljon avustavia henkilöitä palvelemaan konsertin 

asiakkaita, eli yleisöä. Lipunmyynnin ruuhkautuminen on varsinkin vaivaannuttava asia. Lisäksi 

varsinkin talvella narikkapalvelun sujuminen tuo hyvän mielen konsertin kuulijoille. Lipunmyynti on 

varsinkin kriittinen asia. Aina kun uusi konserttilippu myydään, se tulee merkata ylös. Eri 

hintaluokkien kanssa tämä on hankala asia, mutta Teosto-ilmoituksen kannalta se on pakollinen 

asia. Lopulta konsertin lipputulot tulee ynnätä yhteen, ja ilmoittaa Teostolle. Teostolta tulee 

myöhemmin lasku, jossa lipputuloista verotettavat rahat siirretään säveltäjille tai heidän 

muistolleen perustetuille säätiöille. Lasku perustuu konsertin lipputuloista saatuun rahaan. Yleensä 

noin kolmekymmentä prosenttia konsertin tuloista peritään tähän tarkoitukseen. 

 

Tärkein asia tuottamisessa on asioiden ja tilanteiden ennakointi ja kartalla pysyminen. 

Suosittelemme, että kannat mukanasi jatkuvasti muistikirjaa, johon kirjaat ylös suoritetut tehtävät. 

Näin varmistat, että yksikään asia ei jää väliin. Tässä muistilista asioista, jotka sinun tulee 

vähintään hoitaa konserttia varten: 

 

1. Konsertin taiteellinen suunnittelu 

2. Konsertin esiintyjien kokoaminen ja heidän tiedottamisensa 

3. Harjoitusaikataulun suunnittelu 

4. Harjoitus ja esiintymistilojen etsiminen ja sopimusten teko 
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5. Esiintymisluvan hakeminen Teostolta 

6. Esitysmateriaalin tilaaminen kustantamolta 

7. Markkinoinnin suunnitteleminen ja toteuttaminen 

8. Yhteydet konsertin mahdollisiin tukijoihin ja mediaan 

9. Konserttitilanteen kaikkien mahdollisten häiriöiden ennakointi 

10. Konsertti eli lipunmyynti, roudauksen sujuminen yms. 

 

Loppusanana: tuottajana sinun täytyy varautua aina pahimpaan, aina suurimpaan mahdolliseen 

yllätykseen tai käänteeseen. Varaudu erityisesti siihen, että työskentelyajat ylittävät huomattavasti 

oletettavat, kellotetut ajat. Konsertin kannalta on myös tärkeätä, että yrität aina allokoida varoja 

yllättävien kulujen varalle. Aina tulee tilanteita, jossa saatat joutua maksamaan yllättäviä uusia 

kuluja, kuten esimerkiksi sopimuksessa lukemattomia arvonlisäveroja, tai vahinkokuluja, joita tulee 

usein varsinkin soittimien kuljettamisessa tai nuottitilauksen palauttamisen yhteydessä. Toisaalta 

rahaa voi kulua aivan turhiin hankkeisiin aivan liikaa. Niinpä sinun tulee tuottajana olla tarkkana 

oman ensemblesi rahankäytön kanssa. 

 

Toivottavasti olet löytänyt neuvoistamme avuliaita ohjeita oman konserttisi tuottamiseen.  Suurin 

osa tulevista ongelmistasi ratkeaa pelkästään terveellä maalaisjärjellä, kunhan vain tajuat ottaa 

sen huomioon tarpeeksi hyvissä ajoin. Suunnitelmallisuus on siis kaiken A ja O konsertin 

onnistumisen kannalta. Kaiken työn ja rasituksen keskellä sinun tulee kuitenkin muistaa, että itse 

musiikki, ja esiintyminen on kaikista tärkeintä, eikä epäonnistunut kahvitarjoilu väliajalla voi pilata 

muuten uskomattomintakaan konserttia. 

 

4 Loppusanat 
 

Se ensemble festivaalin järjestäminen oli kokonaisuudessaan kova, mutta palkitseva urakka. Sitä 

samaa voisi sanoa myös näistä kahdesta vuodesta, jotka olemme pyörittäneet orkesterimme 

toimintaa. Olemme iloisia, että Se ensemble orkesteriyhdistys ry piti merkittävänä tilata tämän 

opinnäytetyön, ja että onnistuimme opinnäytetyöhömme asettamissamme tavoitteissamme hyvin. 

Tavoitteenamme oli tehdä mielenkiintoinen, sekä raikas orkesterifestivaali, josta pitäisivät sekä 

soittajat, että yleisö. Teitenkin tavoitteenamme oli myös tehdä jotain taiteellisesti merkittävää, siksi 

esitimme toisen päivän konsertissamme harvinaisempaa ohjelmistoa ja keskityimme siihen 

opinnäytetyössämme.  
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Halusimme ottaa työhömme mukaan myös orkesterituottamisen näkökulman, sillä orkesterimme 

toiminnan ylläpitäminen vapaaehtoisvoimin vaatii paljon myös tuottamis- puolen osaamista. 

Luimme opinnäytetyötämme varten tuottamiseen liittyvää kirjallisuutta, sekä artikkeleita ja 

hyödynsimme Metropolian kulttuurituottamisen perusteet - kurssia.  

Olemme erittäin tyytyväisiä opinnäytetyömme lopputulokseen niin konserttien, kuin kirjallisen 

työmme puolesta. Työskentelymme sujui varsin mutkattomasti, mutta ongelmiakin syntyi välillä, 

kun molemmat yrittivät sovittaa kolmeenkymmeneen sivuun itselle mieluisia asioita näin laajasta 

aihepiiristä. Pääsimme kuitenkin mielestämme hienoon lopputulokseen, jossa molempien 

kirjoitukset, muistiinpanot ja työpanos ovat näkyvästi ja tyylikkäästi esillä. Toivottavasti tämä 

opinnäytetyö innostaa muusikoita, harrastelijoita, sekä taidemusiikista kiinnostuneita ihmisiä. 

Ainakin meitä tämän opinnäytetyön tekeminen on inspiroinut ja kehittänyt paljon, ja uskomme, 

että tästä on hyvä jatkaa. Se:n pituinen Se.  
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5 Lähteet 
 

 

1 Keijo Aho: Kamarimusiikin taito 

2 Caterina Stenius: Chaconne – Magnus Lindberg ja uusi musiikki (WSOY) 

3 Maarit Grahn: Kulttuurituotanto – Kehykset, käytännöt ja prosessi 

 

6 Liitteet 
 

Se festivaalin käsiohjelma 

Helsingin sanomien arvostelu (Lauri Otonkoski) 4.6.2011 

Hufvudstadsbladetin arvostelu (Mats Liljeroos) 4.6.2011 

CD 

 

7 Kiitokset 
 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Suomen kulttuurirahasto 

Merikukka Muurinen 

Annu Tuovila 

Minna Muukkonen 

Rondo Fm 

Leijonat



Liite 1 

  1 (1) 

 

 



Liite 2 

  1 (1) 

 

 

 


