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OHJELMA | Program 
 

Otso Kallio 

Sonaatti sellolle ja pianolle (2022) 

 

Beáta Ponyi 

Maple (2022) Vaahtera 

Sellolle ja pianolle 

 

Leena Teirioja 

Side Hoops (2022) Pyörre 

Alttohuilulle ja sellolle 

 

Katariina Keränen 

Tarina (2022) 

Huilulle, sellolle ja pianolle 

 

Hillevi Björkman 

Viitasaari (2022) 

Huilulle, sellolle ja pianolle 

 

  



 

 

Mubsi 

What Happens in the Forest after Sun Has Gone (2022) 

Mitä metsässä tapahtuu kun aurinko on laskenut 
Huilulle, sellolle ja pianolle 

 I Dancing Fairies Tanssivat keijut 
 II Forest’s Chant Metsän laulu 

 III Daybreak Päivänkoitto 

 

Sakari Mäkipelto 

Paper Cut Skeleton Wing (2022) 

 I Jibaro –  

 II Bardo 

 

 

 

 

Emma Tessier, huilu 

Sofie Spanget, sello 

Edit Rautio, piano 

Tapio Lappalainen, live-elektroniikka 
 

 

Sävellyskurssin opettajat 

Markku Klami 

Tapio Lappalainen 

Minna Leinonen  



OULUN MUUSIKKOJEN AATELIA 
 

Huilisti Emma Tessier on opiskellut Pariisin 

konservatoriossa ja Région de Rueil Malmaison -konserva-

toriossa ja suorittanut musiikin maisterin tutkinnon Toronton 

yliopistossa. Hänen opettajiaan ovat olleet Philippe Pierlot, 

Vincent Lucas ja Patrick Gallois. Tessier on palkittu useissa 

kilpailuissa. Hän on soittaa Oulu Sinfoniassa.  
 

Sellisti Sofie Spanget on opiskellut Tanskan kunin-

kaallisessa konservatoriossa Niels Ullnerin oppilaana ja 

Sibelius-Akatemiassa Marko Ylösen ja Martti Rousin oppilaana. 

Spanget työskenteli aiemmin kotikaupunkinsa Odensen 

sinfoniaorkesterissa, nyt määräaikaisesti Oulu Sinfoniassa.  

 

Pianisti Edit Rautio opiskelee Oulun konservatoriossa 

toisella asteella opettajinaan Eeva Havulehto ja Hannu Hirvelä. 

Keväällä Rautio soitti Oulu Sinfonian solistina Leevi Madetoja -

pianokilpailussa, missä hänet palkittiin parhaan pohjois-

suomalaisen pianistin palkinnolla. Rautio on osallistunut 

mestarikursseille ja esiintynyt soolopianistina ja kamari-

muusikkona. 
 

Tapio Lappalainen on valmistunut musiikin maisteriksi 

Mozarteum-yliopistosta Salzburgissa, missä sävellyksen-

opettajana oli Adriana Hölszky. Oulun konservatoriolla 

Lappalainen suoritti musiikinteorian jatko-opintoja 

opettajanaan Vesa Valkama. Lappalainen on suorittanut 

musiikin maisterin tutkinnon musiikkiteknologiassa Sibelius-

Akatemiassa Andrew Bentleyn johdolla ja osallistunut 

nykymusiikin ja musiikkiteknologian kesäkursseille Darm-

stadtissa sekä CCRMA– ja CNMAT –keskuksissa Kaliforniassa, 

Yhdysvalloissa. Nykyisin Lappalainen työskentelee moni-

puolisesti säveltäjänä ja sävellyksen opettajana päätyössään 

Jokilaaksojen Musiikkiopistossa sekä laajalti muissa 

yhteyksissä Suomessa. 



VIITASAAREN SÄVELLYSLEIRIN TAITAVAT 

NUORET OPISKELIJAT 

 
Säveltäjä Otso Kallio kertoo teoksestaan 

Sonaatti pianolle ja sellolle (2022): 

 

Tämä on ensimmäinen sonaattini pianolle ja sellolle, ja 

ensimmäinen säveltämäni kokopitkä sonaatin osa, joka 

esitetään. En vain ole varma, haluanko lisätä siihen muita osia. 

Teos on suurimmilta osin tonaalinen ja tähän mennessä paras 

säveltämäni. Vain muutamia minun teoksia on päässyt 

esitettäväksi. Ensimmäiset lyhyet pianokappaleeni esitin itse 

jossain tapahtumassa, kun olin noin seitsemän. Tämän jälkeen 

yksi minun elektroninen kappale on toistettu pienen näytelmän 

yhteydessä ja olen säveltänyt teeman yhteen toiseen 

kappaleeseen, joka myös sekin esitettiin yhdessä näytelmässä. 

 

Otso Kallio 



Beata Ponyi (s. 2004)  
on opiskellut pianonsoittoa Itä-Helsingin musiikkiopistossa 10-

vuotiaasta asti ja aloitti säveltämisen Markku Klamin oppilaana 

12-vuotiaana. Hän jatkaa edelleen opintojaan ja pyrkii 

jatkamaan niitä myös pitkälle elämässään. Beata Ponyi on 

osallistunut lukuisiin tapahtumiin sekä menestynyt useissa eri 

pianokilpailuissa. Hän ilmoittautui myös Lasten ja nuorten 

Uuno Klami -sävellyskilpailuun 2022. Ponyi haluaa soitollaan ja 

omalla musiikillaan ensisijaisesti jakaa rakkauttaan sekä 

tunteitaan musiikkia kohtaan ja ilahduttaa ihmisiä. 

 

Säveltäjä kertoo teoksestaan Maple (2022): 

 

Maple on ensimmäinen duoteokseni pianolle ja sellolle. 

Kappaletta luodessani pyrin saavuttamaan harmonista, hyvin 

yhteensopivaa ja oman tyylistäni romanttista musiikkia. 

Teoksen nimi maple eli vaahtera kuvaa kappaleen luomaa 

syksyistä ja rentoa tunnelmaa. 

 

Beata Ponyi 
 
Leena Teirioja 
on opiskellut sellonsoittoa useamman vuoden ja sävellys-

opinnot hän on aloittanut noin vuosi sitten. Side Hoops on 

hänen ensimmäinen sävellyksensä. 

 

Säveltäjä kertoo teoksestaan Side Hoops (2022):  

 

Teos juontaa kuvaan vannehameesta, jonka yhdenlainen versio 

on englanniksi nimeltään side hoops. Sävellyksessä on toistoa, 

aivan kuin vannehameessa on vanteita. Se pyörii ympyrää, 

aivan kuin hulavanne pyöritettäessä. Kunnes se lopulta 

pysähtyy. 

 

Leena Teirioja 

  



Hillevi Björkman (s. 2008 Uppsala) 

on opiskellut sävellystä vuodesta 2020 Itä-Helsingin Musiikki-

opistossa Markku Klamin johdolla. Hillevin pääaine on piano, 

jota hän musiikkiopiston ohella opiskelee Nuorten Piano-

akatemiassa. Lisäksi hän soittaa viulua ja cembaloa. Hillevi 

osallistui keväällä 2022 Madetoja-pianokilpailuun, jossa hän 

ylsi finaaliin 13-16-vuotiaiden sarjassa. Alkuerässä hän soitti 

oman sävellyksensä Etydi Es-duuri. Seuraavaksi Hillevi säveltää 

nuoriso- ja kamarikuoroille. 

 

Säveltäjä kertoo teoksestaan Viitasaari (2022): 

 

Sain inspiraation teokseen suomalaisesta luonnosta. 

Sävellystyön tein suurelta osin kesämökillä Sastamalassa. 

Viitasaari, jossa en vielä tuolloin ollut käynyt, assosioitui 

mielessäni samankaltaiseen metsäiseen järvimaisemaan. 

Toinen inspiraation lähde on Clara Schumannin pianotrio, sen 

vaihtuvat karaktäärit ja pianistinen virtuoosisuus.  



Mubsi alias Vilma Pohjoismäki  
aloitti sellonsoiton viisivuotiaana Koillis-Lapin musiikki-

opistossa. Ajan myötä hän on tarttunut moniin eri soittimiin, 

kuten alttosaksofoniin ja lopulta löytänyt todellisen 

instrumenttinsa, oman äänensä. Klassisen laulun opintoihin 

hän ryhtyi vuonna 2015 ja mielsi siitä itselleen pää-

instrumentin. Teini-iässä hän alkoi kirjoittamaan musiikkia ja 

on jatkanut sitä vaihtelevalla menestyksellä aikuisikään 

saakka, kunnes hän otti säveltämisen tosissaan ja julkaisi 

ensimmäisen EP-levynsä artistinimellä Mubsi. Nykyään hän 

säveltää pääsääntöisesti laulukokoonpanoille ja itselleen. 

 

Säveltäjä kertoo teoksestaan  

What happens in the forest after sun has gone (2022): 

 

What happens in the forest after sun has gone  johtaa juurensa 

säveltäjän lapsuuden maisemiin ja vilkkaaseen mieli-

kuvitukseen. Se sijoittuu Lapin taianomaisiin metsiin, joissa 

hämärän tullen usva laskeutuu ja pelko tuntemattomasta sekä 

näkymättömästä pilkistää päätään. Öiset eläimet ja muut 

metsän asukkaat lähtevät liikenteeseen ja kommunikoivat mitä 

merkillisin tavoin keskenään. Metsissä kuhisee paljon elämää, 

jota valtaosaa ajasta emme edes näe, kuulemme vain. 

Aamuisten auringonsäteiden pilkistäessä vaihtuvat yöeläimet 

pieniin lintuihin ja oraviin jotka tuovat pirteyttä päivään. 

Metsät ovat fantasiamaailman kaltaisia paikkoja, jotka 

tarjoavat meille seikkailuja ja lohtua.  

Olen kasvanut aivan metsän laidalla ja aina lapsena 

leikkinyt ja kulkenut niissä. Minulle on hyvin ominaista että 

menen metsään kävelemään ja etsimään inspiraatiota 

säveltämiseen, tai muuten vaan ajatusten selvittämiseen. 

Luonto tarjoaa yleensä jotain uutta jännittävää, mutta toisinaan 

se vain antaa lohtua kauneudellaan.  

 

Mubsi 
 



Sakari Mäkipelto 
on omaa tietään kulkeva artisti, jonka vaikutuksia löytyy niin 

industrialista, jazzista, kuin avant-garde popistakin. Sakari 

Mäkipelto, tunnettu aliaksella Mikael Felt, on tehnyt musiikkia 

vuosia, ja tälläkin hetkellä työskentelee uuden tulevan levynsä 

Paper Cut Skeleton Wing parissa. Sakari on opiskellut musiikkia 

kattavasti niin instrumenttikohtaisilla yksityistunneilla kuten 

kitaralla, pianolla, laululla, sekä rummuilla. Kuin musiikki-

teknologian sekä säveltämisenkin parissa. Pää-

instrumentikseen hän kuitenkin laskee musiikin tuottamisen, 

sekä kirjoittamisen.  

 

Säveltäjä kertoo teoksestaan  

Paper Cut Skeleton Wing (2022): 

 

Teos on esityksenä audiovisuaalinen kokemus, jonka osana 

olen tehnyt itse musiikin sekä työskennellyt videoiden parissa 

hyvän ystäväni ja oikean käteni Topi Kemppaisen kanssa. 

 

Sakari Mäkipelto 
  



 
 

 

 

 

 

 

  



 


