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10.11.  
Musiikkitalo klo 19.00

MAAILMANLOPUN SUSHIBAARI – ISMO ALANKO JA RSO

Susanna Mälkki, kapellimestari
Ismo Alanko, laulu

Kaikkien laulujen sävellys ja sanat Ismo Alanko. Sovitukset ovat 
Risteystä lukuun ottamatta kantaesityksiä ja Yleisradion tilauksia.

Alkusoitto               
sov. Olli Virtaperko
solisti: Mikko Ivars, sello

Muoviruusuja omenapuissa – Harsoinen teräs      
sov. Osmo Tapio Räihälä

Rauhallista              
sov. Markus Fagerudd

Rakkaudesta          
sov. Juhani Nuorvala

Meidän isä            
sov. Tapani Länsiö

Kun Suomi putos puusta         
sov. Timo Hietala

Hetki hautausmaalla  

VÄLIAIKA 20 min
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Kurjet   
Päivän uutinen 
sov. Lotta Wennäkoski

Risteys      
sov. Arttu Takalo

Kullankaivajat           
Kuka puhuu            
sov. Kirmo Lintinen

Taivaan tulet            
sov. Markus Fagerudd

Hullun paperit           
sov. Kimmo Hakola

Maailmanlopun sushibaari 
sov. Timo Hietala

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.30.
Suora lähetys internetissä yle.fi/rso ja yle.fi/musiikki. 
Konsertin televisiotaltiointi nähdään Yle Teemalla 6.1.2013. 
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MATKALLA MAAILMANLOPUN SUSHIBAARIIN

Ismo Alangon vaikutusta suomalai-
seen musiikkiin on vaikea yliarvioida. 
Säveltäjänä Alangon skaala taipuu ral-
latuksista kunnianhimoisiinkin koko-
naisuuksiin ja monet hänen kappaleen-
sa, jotka kuulostavat ensi alkuun juuri 
rallatuksilta ovatkin yllättävän moni-
mutkaisia ja rajoja rikkovia. 

Lyyrisesti Alangossa on ripaus 
Shakespearen Kuningas Learin narria, 
eli kyky riisua naamareita hurtin tai 
hirtehisen huumorin avulla. Mutta kyl-
lä hän osaa olla myös yhtä kuolettavan 
vakava ja koskettavakin. Varsinkin niin-
kin vaikeista aiheista kuin rakkaudesta 
tai kuolemasta kirjoittaessaan Alanko 
onnistuu usein väistämään kaikki kli-
seekarikot ja porautumaan ihmisyyden 
ytimeen. 

Ismo Alanko tulee musikaalisesta vel-
jessarjasta ja runon lausunta oli olen-
nainen osa lapsuutta, kiitos katraan äi-
din opetusneuvos Anna-Liisa Alangon. 
Myös Ismon pikkuveljet ovat veistäneet 
musiikista leipäpuun: Ilkka vaikuttaa 
Neljä Ruusua -yhtyeessä ja on julkais-
sut myös soololevyjä. Petri soittaa hui-
lua Radion Sinfoniaorkesterissa. 

Sellistinä aloittanut Ismo siirtyi teini-
iässä sähkökitaran varteen ja alkoi kir-
joittaa omia kappaleitaan. Kansalliseen 
valokeilaan hän nousi lopullisesti 
Hassisen Koneen voitettua rockin SM-
kisoissa uusi aalto-sarjan. Hassisen 
Koneelle hän kirjoitti ensimmäiset kan-
salliseen alitajuntaamme pysyvästi soi-
maan jääneet kappaleet, Rappiolla ehkä 
tunnetuimpana. Yhtyeen Harsoinen te-
räs on ensimmäinen mestariteokseksi 

laskettava levy Alangon tuotannossa. 
Alanko oli levyn ilmestyessä 22-vuotias. 

Vielä Hassisen Konettakin suurem-
man varjon suomalaisen musiikin ylle 
luo Alangon seuraava projekti, vuonna 
1983 debyyttilevynsä julkaissut Sielun 
Veljet, joka oli millä tahansa mittapuul-
la katsottuna maailmanluokan bän-
di sekä livenä että studiossa. Sielun 
Veljet oli myös levoton bändi, joka ei 
koskaan malttanut pysähtyä, edes löy-
dettyään avaimen suureen suosioon. 
Se kävi läpi taiteellisesti äärimmäisen 
hienon kehityskulun elinkaarensa ai-
kana. Bändi aloitti raivopäisenä, tai-
depunktranssissa heiluvana  puhtaan 
energian ilmentymänä, kasvoi 80-lu-
vun soundiestetiikkaa etuhampaillaan 
vimmatusti järsiväksi kansansuosikik-
si ja lopetti uransa jonkinlaiseen et-
nopunk- ja hippiräjähdykseen. Vuonna 
1989 ilmestynyt ja viimeiseksi pitkäsoi-
toksi jäänyt Softwood Music Under Slow 
Pillars on yhä aliarvostettu. Kaikissa vai-
heissa keskiössä olivat hienot ja välillä 
huomattavan provosoivat biisit ja esiin-
tymiset. Veljien halulta lyödä päitään 
yhteen koko maailman kanssa eivät 
säästyneet ystävät, fanit, viholliset eikä 
edes suuri ja mahtava Neuvostoliitto. 

Vuonna 1990 Alanko julkaisi yhden 
uransa hienoimmista levyistä. Kun 
Suomi putos puusta osui keskelle kan-
sallista murrosta ja levy on kuin poik-
kitaiteellinen lamakabaree, jossa laulaja 
sirkustirehtöörinä yrittää katsoa tule-
vaisuuden eurooppalaiseen Suomeen. 
Se narri on vahvasti läsnä. Sen nimibiisi 
on ilmestymisen jälkeen sopinut vähin-
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täänkin hokemana monenlaisiin tilan-
teisiin Lahden doping-kärystä lähtien. 
Jotain olennaista siinä tavoitettiin. 

Myös soolourallaan Alanko on pysy-
nyt liikkeellä. Vuonna 1995 julkaistu 
Taitelijaelämää ja sen nimibiisi saavut-
tivat suuren suosion, mutta ei hän sil-
lekään tielle jäänyt. Levyjä on julkais-
tu monella nimellä: Ismo Alanko, Ismo 
Alanko Säätiö, Ismo Alanko Teholla. 
Kaikilla on oma soundi ja toiminta-
periaatteensa. Kokeilunhalu ei näytä 

SUSANNA MÄLKKI

Susanna Mälkki tunnetaan monipuo-
lisena kapellimestarina, joka johtaa 
luontevasti niin sinfoniaorkesteria, uu-
den musiikin yhtyettä kuin oopperaa-
kin. Hän päätti kautensa Stavangerin 
sinfoniaorkesterin taiteellisena johta-
jana 2005 ja toimii nykyään arvoste-
tun ranskalaisen nykymusiikkiorkesteri 
Ensemble Intercontemporainin musii-
killisena johtajana.

Susanna Mälkki opiskeli orkesterin-
johtoa Sibelius-Akatemiassa Jorma 
Panulan, Eri Klasin ja Leif Segerstamin 
johdolla. Ennen kapellimestariopintoja 
hänellä oli menestyksekäs ura sellisti-
nä. Vuosina 1995–98 hän oli yksi sellon 
äänenjohtajista Göteborgin sinfoniaor-
kesterissa.

Susanna Mälkki on johtanut mm. 
Berliinin ja Los Angelesin filharmo-
nikkoja, Chicagon, Bostonin ja   San 
Franciscon sinfoniaorkestereita, Ams-
terdamin Concertgebouw-orkes teria,  
Philharmonia-orkesteria sekä Wie -

sammumisen merkkejä. Viime vuosina 
Alanko on laajentanut repertuaariaan 
myös teatterin suuntaan. 

Ehkä levottomista jaloista johtuu et-
tei Ismo Alangosta ole vielä tullut kritii-
kin ulottumattomissa valtakunnan kaa-
pin päällä pönöttävää ikonia, vaan hän 
pystyy yhä sekä ihastuttamaan että vi-
hastuttamaan täällä yleisön tasolla. 

Arttu Tolonen

nin sinfonikkoja. Kuluvalla kaudel-
la Mälkki vierailee johtamassa mm. 
Alankomaiden radion sinfoniaorkeste-
ria ja Los Angelesin filharmonikoita. 

Huhtikuussa 2011 Susanna Mälkistä 
tuli ensimmäinen nainen, joka on joh-
tanut oopperaa Milanon La Scala 
-oopperatalossa. Vierailunsa jälkeen 
hän sai välittömästi uusintakutsun ta-
loon. Vuonna 2010 Mälkki johti Bruno 
Mantovanin baletin kantaesityksen 
Pariisin oopperassa ja palaa johta-
maan kaksi muuta produktiota kaudel-
la 2013–2014. Muita Mälkin johtamia 
oopperoita ovat mm. Thomas Adèsin 
Powder Her Face, Morton Feldmanin 
Neither Kööpenhaminassa sekä Kaija 
Saariahon Kaukainen rakkaus ja 
Richard Straussin Ruusuritari Suomen 
Kansallisoopperassa. 

Kesäkuussa 2010 Susanna Mälkki 
kutsuttiin Lontoon Kuninkaallisen 
Musiikkiakatemian jäseneksi.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin tuleva 
ylikapellimestari Hannu Lintu aloittaa 
kautensa syksyllä 2013. Kaudella 2012–
2013 hän toimii RSO:n päävierailija-
na. RSO:n kunniakapellimestarit ovat 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 RSO:n ohjelmistossa on tärkeällä si-
jalla uusin suomalainen musiikki ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2012–2013 orkesteri kantaesittää kuusi 
kotimaista Yleisradion tilaamaa teosta.   

RSO on levyttänyt mm. Eötvösin, 
Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, Saari-
ahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 

RADION SINFONIAORKESTERI

teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin le-
vytykset ovat saaneet merkittäviä tun-
nustuksia, kuten BBC Music Magazine 
– ja Académie Charles Cros’n palkinnot. 
Lindbergin ja Sibeliuksen viulukonsertot 
sisältävä levy Lisa Batiashvilin kanssa 
(Sony BMG) sai MIDEM Classical Awards 
-palkinnon 2008. Samana vuonna New 
York Times valitsi toisen Lindberg-
levytyksen vuoden levyksi. 

 RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2012–2013 orkesteri tekee Hannu 
Linnun kanssa Itä-Suomen sekä Etelä-
Euroopan kiertueen. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta.


