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20.11. 
PERJANTAISARJA 5   
Musiikkitalo klo 19.00

Olari Elts, kapellimestari 
Paavali Jumppanen, piano 

Arvo Pärt: Silhouette 7 min

Seppo Pohjola: Pianokonsertto, kantaesitys  27 min

VÄLIAIKA 20 min

Johannes Brahms: Sinfonia nro 1 c-molli op.68 45 min
I Un poco sostenuto – Allegro 
II Andante sostenuto 
III Un poco allegretto e grazioso 
IV Adagio – Piu andante – Allegro non troppo, ma con brio

Konsertissa soittaa Sibelius-Akatemian ja RSO:n
koulutusyhteistyön myötä neljä Sibelius-Akatemian opiskelijaa: 
Johannes Hakulinen, 1-viulu, Aino Räsänen, alttoviulu, 
Sara Viluksela, sello ja Joel Raiskio, kontrabasso.
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MYÖHÄISILLAN KUOROTUOKIO alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen Konserttisalissa. 
Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan esitystä. 
Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Musiikkitalon Kuoro
Tapani Länsiö, kapellimestari 

Johannes Brahms: Einförmig ist der Liebe Gram  3 min

Arvo Pärt: Solfège     4 min

Johannes Brahms: Vierzehn Volkslieder: Täublein weiss 4 min

Arvo Pärt: Da Pacem  6 min

Johannes Brahms, sov. Tapani Länsiö: 
Wiegenlied, Op. 49, nro 4 2 min

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Myöhäisillan kuorotuokio päättyy n. klo 21.45. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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Arvo Pärt palasi vuonna 2009 sävel-
tämässään Silhouettessa jousille ja 
lyömäsoittimille 1970-luvun lopun lä-
pimurtoteostensa kombinaatioon, jou-
sien ja lyömäsoitinten erilaisiin soin-
timaailmoihin. Herätteenä teokselle 
toimi virolaiskapellimestari Paavo Järvi 
ja hänen kiinnityksensä Orchestre de 
Paris’n johtajaksi:

“Mieleeni kohosi välittömästi Gustave 
Eiffel ja hänen työnsä. Oli hauska kuul-
la, että orkesteri reagoi myönteisesti aja-
tukseeni. Työpöytääni hallitsi kuvakirja 
Eiffelin tornin suunnitelmista ja rakenne-
piirustuksista. Hänen taiteellinen visionsa 
vaikutti ja inspiroi minua monin tavoin, 
yhdistelmä kirkasta järkeä ja eleganssia. 

Säveltäjän näkökulmasta Eiffelin tornil-
la on monia ominaisuuksia, jotka rinnas-
tuvat sävellyksen rakennusperiaatteisiin 
– rakenteiden liitokset, rakennelman läpi-
näkyvyys ja paljon muuta. Arkkitehtuurille 
hyvin tärkeä tasapaino on myös teokseni 

ARVO PÄRT (S. 1935): SILHOUETTE 

keskeinen elementti. Silhouettesta tuli ly-
hyt ja kevyt kuin tanssi, valssi, jotain hie-
man huimaavaa – ehkä niin kuin tuulet, 
jotka hyväilevät tätä teräväkärkistä jätti-
läistä.” (Arvo Pärt)

Teräsrakenteen hahmoa voi et-
siä Silhouetten alun metallisista lyö-
mäsoitinsoinneista, joista musiikki 
lähtee kipuamaan hitaasti ylöspäin. 
Kokonaisuudesta ei kasva muoto- vaan 
varjokuva, suuren ja symbolisen raken-
nelman viitteellistä läsnäoloa. 

Pizzicatot ja kellopeli sekä lempeäs-
ti kaartuvat melodiat muistuttavat ra-
kennelman ristiriitaisuudesta, sen parii-
silaisesta ilmavuudesta ja eleganssista, 
joka rationaalisen insinööritaidon sekä 
massiivisten teräspalkkien avulla nou-
see pilvien tasalle. Teos kohoaa verkkai-
sena crescendona, mutta palaa viime 
repliikissä hiljaisuuteen ja tasapainoon.

Antti Häyrynen

Seppo Pohjolan säveltäjäuraa on suun-
nannut kyky arvioida oma rooli ja 
työ yhä uudelleen. Pohjola opiske-
li sävellystä Sibelius-Akatemiassa Olli 
Kortekankaan, Olli Koskelinin, Paavo 
Heinisen ja Erkki Jokisen johdolla ja teki 
läpimurtonsa vuonna 1991 ensimmäi-
sellä jousikvartetollaan. Pohjolalla on 
suvussaan vahva musiikkitausta, joka 
lienee auttanut tarkastelemaan sävel-

SEPPO POHJOLA (S. 1965): PIANOKONSERTTO 

tämistä ja sävellyksiä monista näkökul-
mista.

Pohjolan ilmaisu on vaihdellut ja 
muuntunut uran varrella paljon, mutta 
kannattaa panna merkille, että tuotan-
non pilareiksi on noussut teoksia tai-
demusiikin perinteisimmistä genreistä, 
kolme sinfoniaa, neljä jousikvartettoa 
ja viisi oopperaa. Niissä erilaiset etäi-
syydet, tekniikat ja vaikutteet ovat saa-
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neet ”klassisen” kontekstin, joka on aut-
tanut kuulijoita jäsentämään Pohjolan 
moni-ilmeistä musiikkia. 

Marraskuussa 2015 kantaesitettävä 
pianokonsertto on Pohjolan ensimmäi-
nen ja siinä esiin nouseva sinfonisuu-
den ja konsertoivuuden problematiik-
ka juontaa juurensa Beethoveniin ja 
Brahmsiin. 

Seppo Pohjola kertoo itse, 
mistä hänen ratkaisunsa 
juontavat:

”Pianokonserttoni lähtökohdat löyty-
vät sinfonioistani. Toisessa sinfonias-
sa on pieni Thelonius Monk-tyyppinen 
orkesterin kanssa riitelevä pianosoolon 
pätkä. Kolmannen sinfonian toisessa 
osassa on viulusoolo, jonka kohdalle 
partituuriin Sakari Oramo oli kirjoitta-
nut ”viulukonsertto”. Tämä orkesterin 
sisältä keskiöön nousevan solistin idea 
alkoi kiinnostaa minua. Jouni Kaipainen 
luonnehti kerran toista sinfoniaani kon-
sertoksi orkesterille. Tähän tapaan ha-
lusin korttini pelata.  Pianokonsertto 
on ensimmäinen konsertoiva teokse-
ni, mutta aikomuksenani on lähiaikoina 
säveltää myös viulu- ja sellokonsertto.

Orkesterin sisältä hengittävän solis-
tin ajatus toteutuu ehkä selvimmin jak-
sossa, joissa orkesteri kutoo pointillista 
harmonian hämähäkinverkkoa solistin 
ekspressiivisen elemaailman ympärille. 
Jonkinlaista yön musiikkia on mielessä-
ni jakso, jossa orkesterin pitkät äänet 
muodostavat holviston, jonka alta so-
listi lopulta katoaa näkyvistä.

Konserton säveltämisen aikana esiin 
nousi uusia näkökohtia. Tärkeä on esim. 

orkesterimusiikin ja sen pianotrans-
kription idea, joko peräkkäin, päällek-
käin tai limittäin. Tästä esimerkiksi käy 
jo teoksen avaus, mutta erityisesti no-
pea loppujakso, jossa solisti ja orkeste-
ri käyvät rytmistä kaksinkamppailuaan. 
Rauhallisemmin tämä päällekkäisyys 
toteutuu aiemmassa kohtauksessa, 
jossa triangelin sydämen syke kertoo 
mahdollisimman hellävaraisesti tarinaa 
maailman pahuudesta. Samoin tär-
keäksi muodostui jälleen kerran idea 
historiallisesta jatkumosta. Tsaikovskin 
konserton suuntaan vinkataan silmää 
jo alkumetreillä. On inspiroivaa tuntea 
olevansa osa vuosisatojen musiikillista 
evoluutiota.

Konserton solistiosuus on vaativa, 
tietenkin, mutta teos sisältää myös 
kaksi orkesterin välisoittoa. Kadenssi, 
tai se minkä ehkä kadenssiksi voi miel-
tää, sijoittuu aivan teoksen loppuun.”

Säveltäjäesittely: Antti Häyrynen
Teosesittely: Seppo Pohjola
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Johannes Brahms oli 21-vuotias kuulles-
saan Beethovenin yhdeksännen sinfo-
nian ensi kerran. Sen jälkeen hän kuu-
li takanaan edeltäjänsä askeleet, jotka 
yllyttivät häntä seuraavan kahdenkym-
menen vuoden ajan säveltämään ja 
hylkäämään monia sinfoniaprojekte-
ja. Ensimmäinen sinfoniasuunnitelmat 
päätyivät d-molli-pianokonserttoon 
(1858) ja Saksalaiseen sielunmessuun 
(1868). 

Wagnerin johtama nuorsaksalai-
nen musiikkisuuntaus oli julistanut 
1800-luvun puolivälissä sinfonian kuol-
leeksi teoslajiksi. Heille Beethovenin 
yhdeksäs sinfonia oli näyttänyt tietä 
uudenlaiseen säveldraamaan. Brahms 
ei silti ollut ainoa, jonka sinfonisia 
odotuksia ruokki Beethovenin esi-
merkki. Teoslajille odotettiin pelasta-
jaa, jota ei ollut löytynyt Schubertin, 
Mendelssohnin, Schumannin tai mo-
nien muiden sinfonioista.

Vuodesta 1862 lähtien Brahms ra-
portoi sinfoniatyön edistymisestä Clara 
Schumannille. Eniten ongelmia tuotti 
finaali, joka sai ratkaisun lomalla Rigin 
vuorella kaikuneesta ”alppitorvitee-
masta”. “Näin puhalsi paimen torveensa 
tänään”., kirjoitti vapautunut Brahms 
Claralle 1868 ja lisäsi nuottiesimerkin 
ylle sanat: “Korkealla vuorella, syvällä 
laaksossa, tervehdin tuhatkertaisesti”.

Brahmsin sinfonia nro 1 c-molli op. 
68 valmistui viimein vuonna 1876. 
Suurena synkkyydestä valoon kurot-
tavana orkesterinäytelmänä se vas-
taa Beethovenin ”Kohtalo”-sinfoniaa¬, 

JOHANNES BRAHMS (1833–1897): 
SINFONIA NRO 1

tosin Brahmsilla sekä ensimmäinen 
että viimeinen osa alkavat c-mollissa 
ja päättyvät C-duuriin. Ensiesityksen 
jälkeen moni sovitti Brahmsille 
Beethovenin manttelia ja kapellimesta-
ri Hans von Bülow luonnehti esikoissin-
foniaa ”Beethovenin kymmenenneksi”.

Brahms on etsinyt ensimmäiseen sin-
foniaansa aineksia paljon Beethovenia 
kauempaa. Hänen teemansa ovat sup-
peampia ja ne esitellään kontrapunkti-
sessa liikkeessä ja kaiken aikaa muun-
nelleen. Huolella hiotulla tekniikallaan 
Brahms halusi korostaa sinfonian roo-
lia ”absoluuttisena” musiikkina, joka ei 
tarvitse ulkopuolisia apuneuvoja. Mutta 
teoksen filosofisessa kysymyksenaset-
telussa kuuluu Beethovenin vaikutus, 
joka korostuu finaalin merkityksessä 
teoksen ratkaisevimpana osana.

Sinfonian tultua jo valmiiksi Brahms 
lisäsi finaalia tasapainottamaan ensi-
osaan johdannon (Un poco sostenuto). 
Se ei muistuta klassisten sinfonioiden 
hitaita johdantoja, vaan pikemmin sii-
nä soi Bachin Johannes- ja Matteus-
passioiden kontrapunktilla jännitet-
ty yleinen turvattomuuden tunne. 
Patarumpujen iskut korostavat peruut-
tamattomuutta, mutta jousien nouse-
va ja puupuhaltimien laskeva linja tuo-
vat esiin taistelevat vastavoimat.

Nopea päätaite (Allegro) on muotoil-
tu dramaattisesti, pääteema traagisesti 
virittyneenä ja rytmisesti jännittynee-
nä. Rauhaa ja seesteisyyttä tavoittele-
vat sivuteemat ja levennykset provosoi-
vat pääteeman liikkeelle yhä uudelleen 
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– ”tulta ja kristallia”, kuten Jorge Luis 
Borges kirjoittaa Brahmsille omista-
massaan runossa. Eeppiset mittasuh-
teet avausosa saa Brahmsin raivatessa 
tietä laajalle koodalle, jossa pääteema 
viimein raukeaa vilauttaen lopussa häi-
vähdyksen duuria.

Aikalaiset kokivat väliosien muistut-
tavan enemmän serenadityyliä kuin 
sinfonista argumentointia. Brahms 
halusi c-molli-sinfoniansa tulevan lä-
helle kuulijoitaan ja antaa toisen osan 
(Andante sostenuto) laulaa lempeästi 
etäisessä E-duurissa. Mikään intiimis-
sä kohtauksessa ei ole herooisessa mit-
takaavassa, mutta motiivinen ajattelu 
etenee yhä korkean ja matalan rekiste-
rin, nykyhetken ja menneen, intohimon 
ja resignaation vuorottelussa. Tyylilaji 
antaa mahdollisuuden kylvää musiik-
kiin yksityiskohtia, kuten pääteeman 
kertaus sooloviululla, duo käyrätorven 
kanssa sekä viipyilevät loppusoinnut.

Railakkaan scherzon sijaan kolmas 
osa (Un poco allergetto e grazioso) 
on Brahmsille tyypillinen lyyrinen in-
termezzo. Puupuhallinten onnellinen 
teema saa myöhemmin vakavia sävy-
jä, mutta pääpaino on aistikkaassa ryt-
misessä muuntelussa. Juhlavaan välitai-
teeseen kantautuu enteitä finaalista.

Finaalissa Brahms dramatisoi uudel-
leen ensi osassa esitetyn molli-duu-
ri-konfliktin. Osaa valmistaa jälleen 
hidas johdanto (Adagio), riipivät jou-
silinjat ja patarumpujen kumu, joista 
pyritään pakoon kiihtyvillä pizzicatoil-
la. Orkesterin syöksy purkautuu lopul-
ta ”alppitorviteemaan” (käyrätorvi), jon-
ka apostoliseksi todistajaksi ilmaantuu 
pasuunoiden koraaliteema. Jotkut ovat 
katsoneet näiden viestintuojien sym-

boloivan ”luontoa” ja ”henkisyyttä” (us-
kontoa) sinfonian konfliktin ratkaisijoi-
na.

Nämäkin aiheet ovat vain valmiste-
lua sinfonian melodiseksi täyttymyk-
seksi osoittautuvaksi suurelle jousisä-
velmälle (Allegro non troppo, ma con 
brio). ”Aasikin voi huomata” teeman su-
kulaisuuden Beethovenin ”Oodiin ilol-
le”, mutta sävelmän lohdullinen luonne 
tuo mieleen myös Brahmsin kehtolau-
lun (Sandmännchen). Teemassa on pit-
kää perspektiiviä, joita Borges koros-
taa Brahms-runonsa loppusäkeessä: ”Ei 
symboli, ei peili, ei voihke, sinun on joki, 
joka virtaa ja kestää.”

Brahmsilla ei kuitenkaan ole pysyvää 
muu kuin muuntelu, jolla jousiteeman 
ja sen sivuaiheiden etenemistä rikaste-
taan. Huippu saavutetaan kovalla työllä 
ja teknisellä taidolla. Brahms ei viimei-
sen hurjan nousun jälkeen laskekaan 
enää pääteemaa takaisin, vaan voit-
toon nousevat koko orkesterin tulkitse-
ma pasuunakoraali ja C-duuri.

Antti Häyrynen
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NUOTISTON UUSI 
SALAPOLIISI

RSO:n nuotiston uusi valtias, Sebastian 
Djupsjöbacka nauttii ongelmanratkai-
susta ja nykymusiikista. Työasiat hän 
nollaa pyörän selässä tai lenkkipolulla, 
mutta jalkapallossa Sebastian tunnus-
taa vain yhtä väriä ja se on HIFK.

Ei ole täysin sattumaa, että Sebas-
tian Djupsjöbacka saa palkkaa sin-
foniaorkesterin nuotiston hoidosta. 
Mu siikkisuvun vesana hän kasvoi klas-
sisen musiikin parissa. ”Isän puolen iso-
isä oli Porvoon tuomiokirkon kanttori. 
Setäni Gustav on pianisti, professori ja 
Sibelius-Akatemian entinen rehtori, ja 
hänen poikansa Tomas sellisti”, luette-
lee Sebastian. Myös oma isä ja toinen 
setä ovat aina harrastaneet musiikkia, 
vaikka eivät ammattilaisiksi päätyneet-
kään. 

Turusta Tapiolan kautta 
RSO:iin
Itse Sebastian on soittanut alttoviulua 
ja laulanut tenorina monissa kuorois-
sa. Hänestä ei kuitenkaan tullut muu-
sikkoa, vaan musiikkitieteen maisteri. 
Nuotistouransa Sebastian aloitti Tu run 
filharmonisessa orkesterissa ja siirtyi kol-
men Turun vuoden jälkeen Espooseen, 
Tapiola Sinfoniettaan. Kun kutsu Radion 
sinfoniaorkesteriin tuli, hän ei miettinyt 
kahta kertaa. ”RSO kuuluu Euroopan 
parhaimpiin orkestereihin – on usko-

Lavan takana mattoman hienoa saada olla täällä töis-
sä”, hän iloitsee. 

Ammatissaan Sebastiania kiehtoo 
se, miten paljon nuotistonhoitaja pys-
tyy omalla työllään vaikuttamaan kon-
sertin onnistuneeseen lopputulokseen. 
”Kun minä olen ennen harjoituksien 
alkua korjannut nuottien mahdolliset 
painovirheet, merkinnyt niihin jousi-
tukset ja kertaukset ja niin edelleen, 
muusikot pystyvät keskittymään olen-
naiseen eli taiteen tekemiseen.”  

Kadonnutta nuottia 
etsimässä
Yksi haastavimpia tehtäviä on niin-
kin perustavanlaatuinen asia, kuin itse 
nuottien löytäminen. Siinä vaaditaan 
lähes salapoliisin taitoja, mutta tämä 
ei Sebastiania pelota. ”Tykkään siitä, 
kun tulee eteen oikein vaikea kysymys, 
jonka lopulta pystyy ratkaisemaan.” 
Tällainen kysymys voi olla vaikkapa 
ranskalainen barokkiteos, jonka tiede-
tään sinänsä olevan olemassa, mutta 
edes kustantajalta ei nuotteja löydy. 
”Tietoa voi silloin etsiä eri maiden tieto-
kannoista. Esimerkiksi Euroopasta ka-
tosi maailmansotien seurauksena pal-
jon nuotteja, jotka taas Yhdysvalloissa 
saattavat olla hyvässä tallessa.”  

Pyöräilevä maratoonari

Keskittymistä vaativa työ tarvitsee vas-
tapainokseen aivolepoa tuovia harras-
tuksia. Työmatkat Sebastian taittaa 
monien RSO:n muusikoiden tavoin 
pyörällä kesät talvet. Myös juoksemi-
nen on lähellä sydäntä ja viimeksi syys-
kuussa hän juoksi Espoon rantama-
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ratonin. Penkkiurheilussa ykköslaji on 
jalkapallo. ”Kannatan Helsingin IFK:ta, 
jonka otteluihin minulla on kausikortti.”

Sebastian nauttii urheilun ohella 
myös laadukkaasta kahvista ja teestä. 
”Jos kahvin laatu on vähän sinnepäin, 
juon mieluummin teetä. Lempimerkkini 
on Lapsang souchong, savuinen kiina-
lainen musta tee.” Kahvinsa uusi nuo-
tistonhoitaja juo yleensä espressona. 
”Suosin pieniä laatupaahtimoja, kuten 
helsinkiläistä Kaffaa. Matkoilla käyn 
usein tutustumassa paikallisten paahti-
moiden kahveihin ja yleensä sieltä tart-
tuu myös mukaan pari pussia.” 

Satu Kahila

OLARI ELTS 

Olari Elts on tullut tunnetuksi en-
nakkoluulottomasta ohjelmasuun-
nittelustaan. Hän on Viron kansalli-
sen sinfoniaorkesterin päävierailija. 
Samassa roolissa hän on työskennellyt 
myös Helsingin kaupunginorkesteris-
sa 2011–2014, Bretagnen orkesterissa 
2006–2011 sekä Skotlannin kamarior-
kesterissa 2007–2010. Hän vierailee 
säännöllisesti johtamassa mm. Wienin 
sinfonikkoja, Birminghamin sinfonia-
orkesteria, Hampurin ja Stuttgartin ra-
dio-orkestereita, Lyonin kansallisorkes-
teria, Malesian filharmonikkoja sekä 
Melbournen sinfoniaorkesteria.

Kuluvalla kaudella Elts debytoi Italian 
radion sinfoniaorkesterin, Unkarin kan-
sallisorkesterin ja Brnon filharmonik-
kojen kapellimestarina. Lisäksi hän 

johtaa mm. Porton sinfoniaorkeste-
ria, Slovenian filharmonikkoja sekä 
Seattlen sinfoniaorkesteria. Elts työs-
kentelee paljon myös kamarikoko-
onpanojen kanssa. Vuonna 1993 hän 
perusti yhä toimivan nykymusiikkiyh-
tyeen NYYD. Hän on johtanut mm. 
Tapiola Sinfoniettaa sekä Münchenin ja 
Skotlannin kamariorkestereita. 

Oopperaa Olari Elts on tehnyt mm. 
Norjan Arctic Oopperassa, jossa hän 
johti Jevgeni Oneginin uuden pro-
duktion kuluvana vuonna. Lisäksi hän 
on tehnyt Brittenin Albert Herringin, 
Puccinin Il Tritticon Viron kansallisoop-
perassa ja Mozartin Don Giovannin ja 
Idomeneon Latvian kansallisoopperas-
sa. Berlioz’n Faustin Elts johti Rennes’n 
oopperassa 2010.

Ondine julkaisi viime vuonna Eltsin 
johtaman Erkki-Sven Tüürin musiikkia 
sisältävän kokonaislevytyksen. Levyllä 
on mm. sinfonia nro 5 sähkökitaralle, 
orkesterille ja big bandille sekä harmo-
nikkakonsertto Prophecy.

PAAVALI JUMPPANEN

Paavali Jumppanen on yksi ikäpolven-
sa aktiivisimmista ja menestyneim-
mistä suomalaispianisteista, joka esiin-
tyy säännöllisesti sekä solistina että 
kamarimuusikkona ympäri maailmaa. 
Hänen ohjelmistonsa kattaa pianomu-
siikkia laajasti Bachista avantgardeen. 
Jumppanen on tehnyt yhteistyötä mo-
nien aikamme säveltäjien kanssa ja 
kantaesittänyt suuren määrän piano- 
ja kamarimusiikkiteoksia. Työskentely 
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mm. Pierre Boulezin, Henri Dutilleuxin, 
William Duckworthin, Perttu Haapasen 
ja Lauri Kilpiön kanssa on avannut 
Jumppaselle monipuolisen näkökulman 
musiikin alati ajassa muuttuvaan luon-
teeseen.

Opinnot veivät Jumppasen Sibelius-
Akatemian kautta Sveitsiin, jossa hän 
työskenteli Krystian Zimermanin joh-
dolla kolmen vuoden ajan. Baselin 
Musiikkiakatemiassa hän opiskeli pia-
non lisäksi urkujen, fortepianon ja kla-
vikordin soittoa.

Jumppanen vietti 2011–12 lukuvuoden 
vierailijana Harvardin Yliopiston mu-
siikkitieteen laitoksella Yhdysvalloissa 
työstäen kirjaa Beethovenin pian-
osonaateista. Kirjaprojekti on synty-
nyt osana Jumppasen monien vuo-
sien ajan jatkunutta kiinnostusta 
Wieniläisklassismiin. Hän on esittänyt 
sekä Beethovenin että Mozartin pian-
osonaatit useissa runsasta huomiota 
saaneissa konserttisarjoissa Suomessa 
ja Yhdysvalloissa. Ensimmäisenä suo-
malaispianistina Jumppanen on levyt-
tänyt Beethovenin 32 pianosonaattia. 
Levytyksen ensimmäinen osa on jul-
kaistu Ondine-merkillä keväällä 2014 ja 
koko sarja tulee markkinoille vuosina 
2015–16.

Kansainvälisen solistiuransa lisäksi 
Jumppanen on suosittu opettaja. Tällä 
kaudella hän pitää mestarikursseja 
mm. Savonlinnassa ja Melbournessa. 
Jumppanen on myös toiminut koti-
kaupunkinsa Espoon Musiikkiopistossa 
pianon ja kamarimusiikin lehtori-
na. Hän aloittaa toimen kansainväli-
sen PianoEspoo-festivaalin taiteelli-
sena johtajana vuonna 2015. Paavali 
Jumppanen sai vuonna 2011 Jenny ja 

Antti Wihurin Rahaston tunnustuspal-
kinnon suomalaisen kulttuurielämän 
hyväksi tekemästään työstä.

Seuraa Paavalin blogia osoitteessa: 
www.paavalijumppanen.com

MUSIIKKITALON 
KUORO

Syksyllä 2011 perustettu Musiikkitalon 
Kuoro sai alkunsa kapellimestareiden 
Hannu Linnun, Jukka-Pekka Sarasteen 
ja John Storgårdsin aloitteesta. Musiik-
kitalon Kuoro on noin 80 laulajan sin-
foniakuoro, joka muuntuu tarvittaessa 
myös mies- tai naiskuoroksi. 

Musiikkitalon Kuoro tekee yhteistyö-
tä Musiikkitalon kaikkien päätoimijoi-
den, Helsingin kaupunginorkesterin, 
Radion sinfoniaorkesterin ja Sibelius-
Akatemian kanssa. Taiteellisena johta-
jana on kuoron perustamisesta lähtien 
toiminut säveltäjä Tapani Länsiö. 

Kuoro debytoi vuonna 2012 esittä-
mällä Jukka-Pekka Sarasteen johdol-
la Brahmsin teoksen Ein deutsches 
Requiem Radion sinfoniaorkesterin 
konsertissa. Ensimmäinen toiminta-
vuosi huipentui Leif Segerstamin joh-
dolla Oodiin ilolle, Beethovenin yh-
deksänteen sinfoniaan Helsingin 
kau pun ginorkesterin kanssa. 

Kuoron ohjelmisto muodostuu pää-
osin sinfonisista kuoro- ja orkesteri-
teoksista. Ohjelmistoa suunnitellaan 
pitkäjänteisesti yhdessä Musiikkitalon 
päätoimijoiden kanssa. Kuoron a cap-
pella -ohjelmisto muodostuu suu-
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relle kuorolle sävelletystä musiikis-
ta aikamme musiikkia unohtamatta. 
Musiikkitalon Kuoron oma a cap-
pella -konsertti ’Hymnien yö’ pide-
tään vuosittain Pyhäinpäivän iltana 
Musiikkitalon konserttisalissa.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloit-
ti kautensa syksyllä 2013. RSO:n kun-
niakapellimestarit 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.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n teh-
täviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen 
kantanauhoille Yleisradion arkistoon. 
Kaudella 2015–2016 orkesteri kan-
taesittää kuusi Yleisradion tilaamaa 
teosta. Lisäksi ohjelmassa on mm. 
Beethovenin ja Prokofjevin pianokon-
serttoja, Šchumannin ja Brahmsin sin-
fonioita sekä Mendelssohnin oratorio 
Elias. Vieraaksi saapuvat mm. pianistit 

RADION SINFONIAORKESTERI 

Murray Perahia, Nelson Freire ja András 
Schiff, kapellimestarit David Zinman, 
Tugan Sohijev ja Mandfred Honeck 
sekä sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Anne Sofie von Otter.

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lind-
bergin, Saariahon, Sallisen, Kai pai sen 
ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen 
Aslak Hetta -oopperan ensilevytyk-
sen. Orkesterin levytyksiä on palkittu 
mm. BBC Music Magazine -, Académie 
Charles Cros’n ja MIDEM Classical 
Award -palkinnoilla. Ligetin viulukon-
serton ja orkesteriteoksia sisältävä levy 
oli Gramophone-lehden Editor´s Choice 
helmikuussa 2014. 

RSO tekee säännöllisesti konsert-
tikiertueita ympäri maailmaa. Kau-
della 2015–2016 orkesteri esiintyy 
Hannu Linnun johdolla Japanissa sekä 
Itävallassa. 

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) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksi-
nä Yle Teemalla.

Kuoro konsertoi kahdeksasta kym-
meneen kertaan vuodessa, pääosin 
Musiikkitalossa, mutta myös muualla 
kuten ensi kesänä Espoon Urkuyö ja 
Aaria -festivaalilla. Kuorolaiset ovat in-
tohimoisia laulunharrastajia.


