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KIRKAS TAIVAS 

Bright Sky 
 

Yhteistyössä | In Co-Operation 

Kempeleen seurakunta 

 

Meeri Pulakka 

Janne Malinen 

Martta Jämsä 

Pekka Smolander 

 
Wednesday 5 October 2022 

At 7 pm 

Kempele Old Church 
 

Keskiviikkona 5.10.2022 

Kello 19.00 

Kempeleen vanha kirkko  



 

 

 

OHJELMA | Program 

 

Kotivieras | Home Guest 

Mieko Kanno (s. | b. 1968) 

Postikortti – Improvisaatio 2’ 

Postcard – Improvisation 

 

Oleksandr Shchetynsky (s. | b. 1960) 

Melancholia (2001)   3’ 

Surumielisyys 
Sarjasta | Out of  Five Miniatures 

Kitaralle | For guitar 

 

Jouko Tötterström (s. | b. 1956) 

Frozen Moon (2014)   7' 

Jäätynyt kuu 
Kitaralle | For guitar 

 

Sakari Raappana (s. | b. 1966) 

Kitarafuuga (2016/2022) 5’ 

Guitar Fugue 
Kitaralle | For guitar 

 

Antti Ilvonen (s. | b. 1986) 

Ciel Clair (2022)    15' 

Kirkas taivas | Bright Sky 
(Johanna Kärkkäinen) 
Sopraanolle, kitaralle | For soprano, guitar 

Kantaesitys | World Premiere 



 

 

 

 

Jukka Launonen (s. | b. 1992) 

The Fall (2022)    15' 

Syksy 
Huilulle, sellolle, kitaralle | For flute, cello, guitar 

Kantaesitys | World Premiere 

 

Sanna Ahvenjärvi (s. | b. 1972) &  

Tapio Lappalainen (s. | b. 1973) 

Bußetuende Zitrusseife (2019) 9' 

(Veronika Aschenbrenner) 

Katuva sitrussaippua | Penitent Citrus Soap 
Sopraanolle, huilulle, sellolle, kitaralle | 

For soprano, flute, cello, guitar 

Tilaaja | Commissioned by Salzburger Gesellschaft für Musik 

Tilausta tukee | Supported by Taiteen edistämiskeskus 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meeri Pulakka, sopraano | soprano 

Janne Malinen, kitara | guitar 

Martta Jämsä, huilu | flute 

Pekka Smolander, sello | cello



UML-yhteisö postikorteissa 

 

Viulisti Mieko Kanno (s. 1968, Japani) esiintyy Uuden 

Musiikin Lokakuun Kotivieraana soittaen improvisaatioita. 

Inspiraationa toimivat festivaalin väen laatimat postikortit. Näin 

hän esittää festivaalin yhteisöllistävää vaikutusta sekä 

kokemuksia taiteen tekemisestä soivina kuvina.  

Mieko Kanno on palkittu kansainvälisissä Carl Flesch- ja 

Kuningatar Elisabeth-kilpailuissa, Hannoverin viulukilpailussa 

sekä Darmstadt-instituutin Kranichsteiner Musikpreis -

palkinnolla. Hän on soittanut useita kantaesityksiä solistina ja 

yhtyeissä eri puolilla Eurooppaa. Hänet tunnetaan työstään 

modernien nuotinnustapojen, live-elektroniikan, muiden 

viulunkaltaisten soitinten sekä John Cagen Freeman -etydien 

parissa. Mieko Kanno on musiikin esittämisen taiteellisen 

tutkimuksen professori Sibelius-Akatemiassa. 

 

UML Community in Postcards 
 

Violinist Mieko Kanno (b. 1968, Japan) is performing as 

the Home Guest of  the Uuden Musiikin Lokakuu Festival, 

playing improvisations. Postcards sent to her by the festival 

personnel serve as inspiration. In this way, she presents the 

socializing effect of  the festival and experiences of  making art 

as sound images.  

Mieko Kanno has been awarded at the international Carl 

Flesch and Queen Elisabeth competitions, the Hannover violin 

competition and the Kranichsteiner Musikpreis prize of  the 

Darmstadt Institute. She has premiered a large number of  

contemporary music pieces as a soloist and in ensembles 

throughout Europe. She is known for her work on contemporary 

notations, live electronics, other violin-type instruments and 

John Cage's Freeman Etudes. Mieko Kanno is Professor of  

Artistic Research in Music Performance at the Sibelius Academy 

in Helsinki. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UML Kotivieras 2022 | UML Home Guest 2022 

Mieko Kanno.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säveltäjä Yrjö Mikkosen postikortti Mieko Kannolle. 

A Postcard sent to Mieko Kanno by composer Yrjö Mikkonen.  



Sopraano Meeri Pulakka  

on lahjakkuus niin vanhan musiikin kuin nykymusiikin, 

oopperan ja kamarimusiikin aloilla. Pulakka on esiintynyt 

useiden suomalaisten orkesterien solistina, laulanut rooleja 

barokkioopperoissa ja esittänyt runsaasti nykymusiikkia. 

Uuden Musiikin Lokakuussa hän on aiemmin esittänyt Outi 

Tarkiaisen musiikkia.  

Pulakka on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-

Akatemiasta ja suorittanut taiteen maisterintutkinnon Wienin 

musiikkiyliopiston oopperaluokalla.  

 

Soprano Meeri Pulakka 

is a talent in Early Music just as in Contemporary Music, opera 

and chamber music as well. Pulakka has performed as a soloist 

in several Finnish orchestras, sung roles in baroque operas and 

performed plenty of  contemporary music. In Uuden Musiikin 

Lokakuu she has previously performed Outi Tarkiainen's music.  

Pulakka graduated with a Master's Degree in Music from 

the Sibelius Academy and completed a Master's Degree in the 

Opera Department of  the Vienna University of  Music. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Pulakka. 
Kuva | Photo Ulla Nikula   



Kitaristi Janne Malinen  

aloitti opintonsa Savonlinnan musiikkiopistossa. Nykyään 

Malinen on arvostettu soittimensa virtuoosi. Hän on valmistunut 

musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta, missä toimii 

nykyään taideopettajan virassa. Malinen on suorittanut 

solistisen jatkotutkinnon ja LRAM-opettajatutkinnon Lontoon 

Kuninkaallisessa Musiikki-akatemiassa. Malisen aktiivinen 

esiintyjänura on vienyt häntälaajalti Eurooppaan sekä 

Yhdysvaltoihin ja hän on tehnyt useitataltiointeja Yleisradiolle 

sekä arvostelumenestystä keränneitälevytyksiä Pilfink-

levymerkille. 

 

Guitarist Janne Malinen  

started his studies in Savonlinna at the music school. Today, 

Malinen is a respected virtuoso of  his instrument. He graduated 

with a Master's Degree in Music from the Sibelius Academy, 

where he currently works as an Art Teacher. Malinen has 

completed a graduate soloist degree and LRAM teacher's degree 

at London's Royal Academy of  Music. Malinen's active 

performing career has taken him widely to Europe and the 

United States and he has done several recordings for Yleisradio 

and critically acclaimed recordings for the Pilfink label.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janne Malinen.  
Kuva | Photo Irina Hurme.   



Huilisti Martta Jämsä  
valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta 

opiskeltuaan Petri Alangon ja Mikael Helasvuon luokilla. Viime 

vuodet hän on toiminut freelance-muusikkona työskennellen 

niin eri orkestereissa kuin kamarimusiikin parissa. Tällä 

hetkellä Jämsä toimii Seinäjoen kaupunginorkesterissa huilun 

äänenjohtajan sijaisena.  

Jämsän erityinen mielenkiinnon kohde on nykymusiikki, 

jota hän esittää aktiivisesti erilaisissa kokoonpanoissa. Oman 

yhtyeensä Kaaos Ensemblen kanssa Jämsä on tilannut ja kanta-

esittänyt lukuisia oman sukupolvensa säveltäjien teoksia. 

Orkesteri- ja kamarimusiikin sekä performanssitaiteen parissa 

hän on esiintynyt Suomen lisäksi New Yorkissa ja laajalti eri 

puolilla Eurooppaa.  

 

 

Flutist Martta Jämsä  

graduated with a Master's Degree in Music from the Sibelius 

Academy after studying with Petri Alanko and Mikael Helasvuo. 

Recently Jämsä has been working as a freelance musician in 

different orchestras and in chamber music ensembles. Currently, 

Jämsä works in the Seinäjoki City Orchestra as a Principal 

Flutist substitute.  

Jämsä has a special interest in contemporary music, 

which she actively performs in various ensembles. As a member 

of  the Kaaos Ensemble, Jämsä has commissioned and 

performed numerous works by composers of  her own 

generation. As an orchestra and chamber musician and 

performance artist, she has performed in Finland, in New York 

and widely in various parts of  Europe.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martta Jämsä.  
Kuva | Photo Vuokko Salo.   



Sellisti Pekka Smolander 

aloitti sellonsoiton kuusivuotiaana kesäkurssilla Ikaalisissa 

Csaba Szilwayn ohjauksessa. Oulun konservatoriossa 

Smolanderia opettivat Kati Valkama ja Lauri Laitinen ja Taide-

yliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa Tuomas 

Lehto. Nyt Smolander opiskelee Tuomas Lehdon oppilaana 

Sibelius-Akatemian solistisella osastolla. Smolander on ottanut 

osaa myös Selloakatemiaan ja käynyt mestarikursseilla 

opettajinaan Young-Chang Cho, Torleif  Thedéen, Tuomas Ylinen, 

Erkki Rautio, Martti Rousi, Marko Ylönen ja Jan-Erik Gustafsson. 

Smolander sai jaetun kolmannen palkinnon Porvoon 

sellokilpailussa 2021. Hän on esiintynyt Oulu Sinfonian Nuorten 

solistien konsertissa. Orkesterikokemusta on kertynyt Vivo- ja 

Festivo -orkestereiden lisäksi Radion sinfoniaorkesterin, Lohjan 

ja Mikkelin kaupunginorkestereiden ja Oulun Kamariorkesterin 

riveistä.  

 

Cellist Pekka Smolander 
started playing the cello at the age of  six at a summer course in 

Ikaalinen under the guidance of  Csaba Szilway. Kati Valkama 

and Lauri Laitinen taught Smolander at the Oulu Conservatory 

and Tuomas Lehto at the Sibelius Academy. Now Smolander is a 

student of  Tuomas Lehto in the Soloist Department of  the 

Sibelius Academy. Smolander has taken part in the Cello 

Academy and attended masterclasses of  Young-Chang Cho, 

Torleif  Thedéen, Tuomas Ylinen, Erkki Rautio, Martti Rousi, 

Marko Ylönen and Jan-Erik Gustafsson. 

Smolander received the shared Third Prize in the Porvoo 

Cello Competition 2021. He has performed at the Oulu 

Symphony Young Soloists' Concert. In addition to the Vivo and 

Festivo orchestras, orchestral experience has been accumulated 

in the ranks of  the Finnish Radio Symphony Orchestra, the Lohja 

and Mikkeli City Orchestras, and the Oulu Chamber Orchestra.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Smolander.  



Surujen soittoa Ukrainasta 
 

Ukrainalainen säveltäjä Oleksandr Shchetynsky (s. 1960 

Harkova, Ukraina) on valmistunut Harkovan taideinstituutista. 

Shchetynsky on ottanut vaikutteita neuvostoajan avantgarde-

säveltäjiltä Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina ja 

Valentin Silvestrov sekä toisen Wienin koulukunnan säveltäjiltä 

Olivier Messiaen ja György Ligeti. Shchetynsky on Harkovan 

kansallisen Kotlyarevsky-taideyliopiston opettaja. 

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Oleksandr Shchetynsky on 

ollut Vladimir Silvestrovin ohella runsaasti esillä. Jo aiemmin 

Naxos on levyttänyt Shchetynskyn musiikkia ja hän on voittanut 

palkintoja kansainvälisissä sävellyskilpailuissa. 

Shchetynskyn tyyli pohjautuu näennäisesti sarjallisten 

prosessien sekä ilmaisurikkaan sointimateriaalin ja melodiikan 

yhdistelmään. Rytmiikka ja muotoajattelu ovat usein hyvin 

joustavia. Usein Shchetynsky hakeutuu modernin henkevyyden 

sfääreihin, etenkin oopperoissaan ja kuoromusiikissaan. 

Melancholia (2001) on avausosa sarjasta Five Miniatures, 

joka esittelee erilaisia tunnetiloja vapaata atonaalisuutta ja 

modaalisia tekniikoita sekä kitaransoiton virtuoosisuutta.  

 

Sorrowful Tones from Ukraine 
 

Ukrainian composer Oleksandr Shchetynsky (b. 1960 

Kharkiv, Ukraine) has graduated from the Kharkiv Art Institute. 

Shchetynsky has taken influences from Soviet-era avant-garde 

composers Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina and 

Valentin Silvestrov and from the composers of  the second 

Viennese school, Olivier Messiaen and György Ligeti. 

Shchetynsky is a teacher at the Kotlyarevsky National Art 

University in Kharkiv. 

After Russian attacked Ukraine, Oleksandr Shchetynsky, 

along with Vladimir Silvestrov, has been in center of  attention. 



Already earlier Naxos has recorded Shchetynsky 's music and he 

has won awards in international competitions. 

Shchetynsky's style is based on a combination of  

seemingly serial processes and expressive tone material and 

melody. His way to think about rhythm and form is often 

flexible. Shchetynsky often seeks the modern spheres of  

spirituality, especially in his operas and choral music. 

Melancholia (2001) is the opening movement of  the 

suite Five Miniatures, which contains various moods, using free 

atonality and modal techniques, as well as virtuosic guitar 

playing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleksandr Shchetynsky. 
Kuva | Photo Yevhen Chervony.   



Kuutamon kylmät sävyt  
 

Jouko Tötterström (s. 1956) on oululainen musiikin tohtori, 

pianisti, pedagogi ja säveltäjä. Hän opiskeli sävellystä Erland 

Sundquistin, Paavo Heinisen ja Kari Kuosmasen johdolla. 

Tötterström on työskennellyt Oulun konservatorion pianon-

soiton yliopettajana ja Oulun ammattikorkeakoulun kulttuuri-

alan yksikössä yliopettajana. Tötterström on toiminut Uuden 

Musiikin Lokakuun taiteellisena johtajana ja on nyt Nyky-

musiikkiseura Lokakuun puheenjohtaja.  

Tötterströmin sävellystuotanto on laaja. Hänen 

musiikkinsa on soinut laajalti esimerkiksi Oulu Sinfonian sekä 

useiden eri solistien ja kamariyhtyeiden toimesta Suomessa ja 

ulkomailla.   

Keskiviikkona 19. lokakuuta pianotaiteilija Laura Mikkola 

soittaa Tötterströmin pianomusiikkia Poiju-salissa Oulun 

ammattikorkeakoululla. Laura Mikkola on aiemmin 

kantaesittänyt Jouko Tötterströmin pianokonserton ja muita 

teoksia.  

 

Teoksestaan Frozen Moon (2014) säveltäjä kertoo: 

 

Sävelsin kitarateokseni Frozen Moon brasilialaisen Alvaro 

Henriquen tilauksesta vuonna 2014. Hänelle tuli kuitenkin 

esteitä, ja sävellys jäi sen vuoksi kantaesittämättä pariksi 

vuodeksi. Niinpä maailman ensiesitys kuultiin Uuden Musiikin 

Lokakuu -festivaalilla vuonna 2016. Henrique on tehnyt 

teoksesta videon YouTubeen. 

Säveltäessäni tavoitteenani oli tehdä kitaralle omasta 

mielestäni idiomaattisesti hyvin soveltuva kappale, jonka 

sävelkieli kuitenkin noudattaisi minulle tyypillisiä tyylillisiä ja 

sävellysteknisiä piirteitä ja periaatteita. Teoksen nimi viittaa 

sen syntyaikoihin vallinneeseen alkuvuoden kireisiin pakkasiin 

ja siihen, miten kuukin taivaalla näytti jäätyneen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Tötterström. 
Kuva | Photo Reijo Koirikivi.  



The Cold Tones of  the Moon 
 

Jouko Tötterström (b. 1956) is a Doctor of  Music, pianist, 

pedagogue and composer from Oulu. He studied composition 

under Erland Sundquist, Paavo Heininen and Kari Kuosmanen. 

Tötterström has worked as a senior piano teacher at the Oulu 

Conservatory and as a senior teacher at the Cultural 

Department of  the Oulu University of  Applied Sciences. 

Tötterström has worked as the Artistic Director of  the Uuden 

Musiikin Lokakuu and is now the Chairman of  the Lokakuu 

Society of  Contemporary Music. 

Tötterström's output is extensive. His music has been 

played widely by, for example, the Oulu Sinfonia and several 

different soloists and chamber ensembles in Finland and 

abroad. 

On Wednesday, October 19, piano artist Laura Mikkola 

will play Tötterström's piano music in the Poiju Hall at Oulu 

University of  Applied Sciences. Laura Mikkola has previously 

premiered Jouko Tötterström's Piano Concerto and other works. 

 

About his piece Frozen Moon (2014), the composer says: 

 

I composed my guitar work Frozen Moon on the order of  the 

Brazilian Alvaro Henrique in 2014. However, there were 

obstacles for him, and the composition was therefore not 

premiered for a couple of  years. So the world premiere was 

heard at the New Music October festival in 2016. Henrique has 

made a video of  the work for YouTube. 

When composing, my goal was to make a song that, in 

my opinion, would be idiomatically well-suited for the guitar, 

but the tone would follow my typical stylistic and compositional 

features and principles. The title of  the work refers to the 

severe frosts of  the beginning of  the year that prevailed at the 

time of  its creation and how even the moon in the sky seemed 

to be frozen. 

  



Bachin innoittamana 
 

Säveltäjä Sakari Raappana (s. 1966, Suomussalmi) on 

opiskellut Oulun konservatoriossa sävellyksenopettajanaan 

Vesa Valkama. Sakari Raappanan tuotanto sisältää orkesteri- ja 

kamarimusiikkia. Hänen tyylinsä ulottuu äärimmäisen 

kompleksista modernismista myöhäisromanttiseen ilmaisuun.  

Raappanan sävellyksiä ovat esittäneet Ung Nordisk 

Musik, Komponistmøte Nordkalotten ja Randspiele Festival 

Berliinissä Saksassa sekä useat muut festivaalit. Esittäjinä ovat 

toimineet sopraano Lisa Fornhammar, Oulu Sinfonia, 

harmonikkataiteilija Veli Kujala, kitaristi Petri Kumela, 

klarinetisti Michal Konopinski ja oboisti Antti Turtiainen sekä 

lukuisat oululaiset muusikot ja kapellimestarit Benjamin Vary, 

Juha Nikkola, Eduardo Moguillansky ja Tomas Djupsjöbacka.  

Sakari Raappanalle ovat myöntäneet apurahoja Suomen 

Säveltäjät, Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus 

(Taike).  

 

Teoksestaan Kitarafuuga (2016/2022) säveltäjä kertoo:  

 

Kitarafuuga on saanut innoitusta barokin ajan fuugista, 

erityisesti J.S. Bachin säveltämistä teoksista, joskin 

mainittakoon, että Bach ei säveltänyt nuottiakaan kitaralle. 

Kaikki nykyään kitaralla esitettävät teokset ovat transkriptioita 

alunperin luutulle, viululle, sellolle tai kosketinsoittimille 

sävelletyistä teoksista. 

Fuugan teema sisältää kaksi ylöspäistä tritonushyppyä 

ja teoksen harmoniamaailma muotoutuu pitkälti teeman 

ominaisuuksien mukaan. Teema esiintyy erilaisissa muodoissa: 

diminuutiona (lyhennetyin aika-arvoin), augmentaationa 

(pidennetyin aika-arvoin) sekä peili-intervallein (käännetyin 

intervallein).  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakari Raappana. 
Kuva | Photo Kimmo Pihlajamaa.  



Inspired by Bach 
 

Composer Sakari Raappana (b. 1966, Suomussalmi) studied 

composition at the Oulu Conservatory under Vesa Valkama. 

Sakari Raappana's production includes orchestral and chamber 

music. His style ranges from extremely complex modernism to 

late romantic expression. 

Raappana's compositions have been performed by Ung 

Nordisk Musik, Komponistmøte Nordkalotten and Randspiele 

Festival in Berlin, Germany, as well as several other festivals. 

The performers have been soprano Lisa Fornhammar, Oulu 

Sinfonia, accordion artist Veli Kujala, guitarist Petri Kumela, 

clarinetist Michal Konopinski and oboist Antti Turtiainen, as well 

as numerous musicians in Oulu and conductors Benjamin Vary, 

Juha Nikkola, Eduardo Moguillansky and Tomas Djupsjöbacka. 

Sakari Raappana has been awarded grants by the Finnish 

Composers, the Finnish Cultural Fund and the Finnish Center for 

the Promotion of  Art (Taike).  

 

The composer says about his work  

Guitar Fugue (2016/2022): 

 

The guitar fugue has been inspired by the fugue of  the Baroque 

period, especially by J.S. Bach, although it should be mentioned, 

that Bach never wrote a single note for the guitar. All works 

performed on guitar today are transcriptions of  works 

originally composed for lute, violin, cello or keyboards. 

The Theme of  the Fugue contains two tritone leaps 

upwards, and the harmonic world of  the work is largely shaped 

according to the properties of  the Theme. The Theme appears in 

different forms: diminution (with shortened time values), 

augmentation (with extended time values) and mirror intervals 

(with inverted intervals).   



Kirkas taivas on ajaton ulottuvuus 
 

Antti Ilvonen (s. 1986, Lieksa) on valmistunut kitaransoiton 

opettajaksi Oulun ammattikorkeakoulusta, missä Kari 

Kuosmanen ohjasi alkuun sävellystyössä. Ilvonen on säveltänyt 

kamarioopperoita, laulusarjoja ja kamarimusiikkia. Ilvonen 

opettaa kitaransoittoa Oulun konservatoriossa sekä Iin 

kansalaisopistossa ja taidekoulussa. Hän on Oulun Kitaraseuran 

ja Nykymusiikkiseura Lokakuun hallitusten jäsen. 

Ciel Clair (2022) (Kirkas taivas) on Ilvosen toinen 

laulusarja Johanna Kärkkäisen runoihin. Tekstit pohjautuvat 

Kärkkäisen runokokoelmaan Kultakivi (2020). Ciel Clair 

muodostaa kontrastoivan parin Ilvosen edelliselle laulusarjalle 

Encre Noire (2019) (Mustaa mustetta), joka pohjautuu kuoleman 

teemaa käsittelevään Kärkkäisen esikoisrunoteokseen Kädet 

lokakuun harmaat (2017). Kultakiven teema on rakkaus. 

Kantavia teemoja ovat myös ajattomuus, näkymättömät 

yhteydet, unet, syvyydet ja ulottuvuudet. Runot ovat saaneet 

vaikutteita Vivaldin oopperoista ja Kaija Saariahon oopperasta 

Kaukainen rakkaus.  

 

Teoksestaan Ciel Clair (2022) säveltäjä kertoo:  

 

Ciel Clair -laulusarjan sävellysprosessille antoi yllättävän 

alkusysäyksen metallibändi Children of  Bodomin kitaristin 

Aleksi Laihon kuolema joulukuussa 2020. Laihon omintakeinen 

kitaransoitto vaikutti olennaisesti laulusarjan ensimmäisen 

osan tyyliin.  

Sarjan osia yhdistää neliääninen motiivi, joka 

ensimmäisessä osassa on piilotettuna nopeaan tekstuuriin ja 

luo sille rakennetta. Sarjan edetessä motiivin käyttö kehittyy 

säestyskuvioista sekä rakennetta ja sointuja määrittävästä 

tehtävästä kohti konkreettisemmin kuultavaa muotoa. 

Viimeisessä osassa motiivi saavuttaa kirkkaimman melodia-

ainesta muodostavan roolinsa. 

  



The Clear Sky is a Timeless Dimension 
 

Antti Ilvonen (b. 1986, Lieksa) has graduated as a guitar 

teacher from Oulu University of  Applied Sciences, where Kari 

Kuosmanen guided him in composition. Ilvonen has composed 

chamber operas, song cycles and chamber music. Ilvonen 

teaches guitar at the Oulu Conservatory and at the Ii Civic 

College and Art School. He is a member of  the boards of  the 

Oulu Guitar Society and Lokakuu Society of  Contemporary 

Music. 

Ciel Clair (2022) (Clear Sky) is Ilvonen's second song 

cycle to Johanna Kärkkäinen's poems. The texts are based on 

Kärkkäinen's poetry collection Kultakivi (2020). Ciel Clair forms 

a contrasting pair for Ilvonen's previous song cycle Encre Noire 

(2019) (Black Ink), which is based on Kärkkäinen's first 

anthology on the theme of  death, Kädet lokakuun harmaat 

(2017). The theme of  Kultakivi is love. Timelessness, invisible 

connections, dreams, depths and dimensions are also key 

themes. The poems are inspired by Vivaldi's operas and Kaija 

Saariaho's opera L'Amour de loin. 

 

The composer says about his work Ciel Clair (2022): 

 

The composition process of  the Ciel Clair song series was given 

a surprising start by the death of  Aleksi Laiho, guitarist of  the 

metal band Children of  Bodom, in December 2020. Laiho's 

unique guitar playing had a significant impact on the style of  

the first movement of  the song cycle.  

The movements of  the series are connected by a four-

note motif, which in the first movement is hidden in a fast 

texture and creates a structure for it. As the cycle moves on, the 

use of  the motif  evolves from accompanying patterns and the 

function of  defining structure and chords towards a more 

concretely audible form. In the last movement, the motif  

reaches its brightest role as a melodic material.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antti Ilvonen. 
Kuva | Photo Kimmo Pihlajamaa.  



Syksyn sointeja 
 

Kitaristi ja säveltäjä Jukka Launonen (s. 1992, Vaasa) päätyi 

Ouluun opiskelemaan tehtyään mutkan Los Angelesiin, missä 

opiskeli kitaransoittoa. Launonen on valmistunut muusikoksi 

Pietarsaaren ammattikorkeakoulusta ja musiikinopettajaksi 

Oulun yliopistosta. Tällä hetkellä hän opiskelee musiikinteoriaa 

ja sävellystä Sibelius-Akatemiassa opettajanaan Riikka Talvitie 

sekä opettaa musiikinteoriaa ja sähkökitaran soittoa Limingan 

seudun musiikkiopistossa. Sävellystä Launonen on aiemmin 

opiskellut Kari Kuosmasen johdolla. 

Launosen intohimona on vanhojen sävellystyylien 

tutkiminen ja harjoitteleminen. Teoksissa voikin kuulla 

sävellystekniikoita vanhoilta mestareilta aina renesanssi-

säveltäjä Palestrinasta radikaaliin modernistiin Alban Bergiin. 

 

Teoksestaan The Fall (2022) säveltäjä kertoo: 

 

The Fall on koruton sävellys syksystä, pudotuksesta, tuhosta, ja 

kaikesta tästä huolimatta elämän jatkumisesta. Vuonna 2020 

sävelletty lohduton ensimmäinen osa saa jatkoa, kun teos 

laajeenee kolmeosaiseksi sarjaksi.  

Sävellyksessä voit kuulla kaiken putoavan ja kauniin 

teeman tuhoutuvan. Teos sisältää vahvoja melodioita, joita 

jazz-vaikutteiset harmoniat värittävät. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jukka Launonen. 
Kuva | Photo Anniina Launonen.  



Autumn Sounds 
 

Guitarist and composer Jukka Launonen (b. 1992, Vaasa) 

ended up in Oulu to study after making a detour to Los Angeles, 

where he studied guitar. Launonen graduated as a Musician 

from Pietarsaari University of  Applied Sciences and as a Music 

Teacher from the University of  Oulu. He is currently studying 

Music Theory and Composition at the Sibelius Academy with 

Riikka Talvitie as his teacher, and he teaches Music Theory and 

electric guitar playing at the Liminka Music School. Launonen 

has previously studied composition under Kari Kuosmanen. 

Launonen's passion is studying and practicing old 

compositional styles. In his works, compositional techniques 

from the old masters can be heard, from the Renaissance 

composer Palestrina to the radical modernist Alban Berg. 

 

The composer says about his work The Fall (2022): 

 

The Fall is an unadorned composition about autumn, fall, 

destruction, and how despite all this, life goes on. The 

inconsolable first movement, composed in 2020, is continued 

when the work expands into a three-movement suite. 

In the composition, you hear all thins falling down and 

the beautiful theme being destroyed. The work contains strong 

melodies that are colored by jazz-influenced harmonies.  



Kaksi sävellysopetuksen maestroa  
 

Sanna Ahvenjärvi (s. 1972, Rovaniemi) on suorittanut 

sävellysdiplomin Mozarteum-yliopistossa Salzburgissa sekä 

musiikin teorian ja säveltapailun opettajan jatkotutkinnon 

Oulun konservatoriossa. Hänen teoksiaan ovat esittäneet 

Tampere Filharmonia, Oulu Sinfonia, Mozarteum Orchester 

Salzburg, TampereRaw ja Duo Gelland sekä useat muut yhtyeet 

Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä äskettäin ISCM-festivaalilla 

Uudessa-Seelannissa. Ahvenjärvi toimii sävellyksen ja musiikin 

hahmotustaitojen lehtorina Jokilaaksojen musiikkiopistossa ja 

jäsenenä Suomen Säveltäjien Ääneni äärelle -työryhmässä. 

Ahvenjärvi on ollut kouluttajana Sibelius-Akatemian, Metropolia 

ammattikorkeakoulun ja Suomen Musiikkikasvatusseura Fisme 

ry:n seminaareissa. Ahvenjärvi pitää aktiivisesti sävellyspajoja 

oppilaille ja antaa sävellyspedagogiikkakoulutusta 

musiikkiopistojen soitonopettajille. 

 

Tapio Lappalainen (s. 1973, Oulu) on suorittanut musiikin 

maisterin tutkinnot sävellyksestä Mozarteum-yliopistossa sekä 

musiikkiteknologiasta Sibelius-Akatemiassa. Lappalainen on 

suorittanut musiikin teorian ja säveltapailun opettajan 

jatkotutkinnon Oulun konservatoriossa. Musiikkiteknologian 

kesäkursseilla Lappalainen on käynyt Stanford-yliopiston 

CCRMA-instituutissa, Berkeley-yliopiston CNMAT-instituutissa 

sekä Darmstadtin nykymusiikkikursseilla.   

Lappalaisen sävellyksiä on esitetty eri festivaaleilla 

Suomessa ja muissa Euroopan maissa. 

Lappalainen toimii Jokilaaksojen musiikkiopistossa 

musiikin hahmotusaineiden, sävellyksen ja musiikkiteknologian 

opettajana. Lappalainen on toiminut kouluttajana 

valtakunnallisissa Metropolia Ammattikorkeakoulun, Sibelius- 

Akatemian sekä Helsingin yliopiston Säveltämisen 

pedagogiikka (SäPe) -hankkeissa. Hän on jäsen Suomen 

Säveltäjien OPS-työryhmässä, joka laati musiikkiopistoille 

suunnatun opetussuunitelmasuosituksen sävellyksen 



opetuksesta sekä Suomen Säveltäjien ja Mutes ry:n yhteisessä 

sävellyspedagogiikka-hankkeessa, joka kirjoitti sisällöt 

sävellyspedagogiikka www.opus1.fi -internet-sivustolle. 

 

Teoksestaan Bußetuende Zitrusseife (2019)  

säveltäjät kertovat: 

 

Salzburger Gesellschaft für Musik tilasi viisi uutta teosta 

kuudelta säveltäjältä esitettäväksi Salzburgissa 16.6.2019 

kansainvälisenä Bloomsday-päivänä, jota vietetään ympäri 

maailmaa James Joycen Odysseus-romaanin kunniaksi. 

Romaanin tapahtumat sijoittuivat kesäkuun 16. päivään vuonna 

1904. Nimi "Bloomsday" tulee kirjan päähenkilöstä Leopold 

Bloomista.  

Tekstin lähtökohtana salzburgilainen kirjailija Veronika 

Aschenbrenner käytti Odysseus -kirjan viidettä episodia. 

Lisäksi säveltäjien pyynnöstä kirjailija sisällytti tekstiin 

ilmastonmuutosnäkökulman.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapio Lappalainen & 

Sanna Ahvenjärvi. 
Kuva | Photo Maarit Kytöharju.  



Two Maestros of  Composition Teaching 
 

Sanna Ahvenjärvi (b. 1972, Rovaniemi) has completed a 

Diploma in Composition at the Mozarteum University in Salzburg 

and a Postgraduate Degree in Music Theory and Solfeggio at the 

Oulu Conservatory. Her works have been performed by the 

Tampere Philharmonic, Oulu Sinfonia, Mozarteum Orchester 

Salzburg, TampereRaw and Duo Gelland and other ensembles in 

Europe, the United States and recently at the ISCM Festival in 

New Zealand. Ahvenjärvi works as a Teacher in Composition and 

Music Theory at the Jokilaaksot Music School and as a member 

of  the Finnish Composers Ääneni Äärelle Music Pedagogy Task 

Force. Ahvenjärvi has been a trainer in the seminars of  the 

Sibelius Academy, Metropolia University of  Applied Sciences and 

the Finnish Music Education Society Fisme ry. Ahvenjärvi 

actively holds composition workshops for students and gives 

composition pedagogy training to music teachers at music 

schools. 

 

Tapio Lappalainen (b. 1973, Oulu) has a Master's Degree in 

Music in Composition at the Mozarteum University and in Music 

Technology at the Sibelius Academy. Lappalainen has completed 

a Postgraduate Degree in Music Theory and Solfeggio at the 

Oulu Conservatory. Lappalainen has attended music technology 

summer courses at Stanford University's CCRMA Institute, 

Berkeley University's CNMAT Institute, and contemporary music 

courses in Darmstadt. 

Lappalainen's compositions have been performed at 

various festivals in Finland and other European countries. 

Lappalainen works at the Jokilaaksot Music College as a 

teacher of  music theory, composition and music technology. 

Lappalainen has worked as a trainer in the national projects of  

the Metropolia University of  Applied Sciences, the Sibelius 

Academy of  the University of  the Arts, and the Composition 

Pedagogy (SäPe) project of  the University of  Helsinki. He is a 

member of  the OPS task force of  Finnish Composers, which 



prepared a teaching plan recommendation for music schools on 

the teaching of  composition, and in the joint composition 

pedagogy project of  Finnish Composers and Mutes Association, 

which created the content for the www.opus1.fi composition 

pedagogy website. 

 

The composers say about their work  

Bußetuende Zitrusseife (2019): 

 

The Salzburger Gesellschaft für Musik commissioned five new 

works from six composers to be performed in Salzburg on June 

16, 2019, on the international Bloomsday, celebrated around the 

world in honor of  James Joyce's novel Ulysses. The events of  

the novel took place on June 16, 1904. The name "Bloomsday" 

comes from the main character of  the book, Leopold Bloom.  

Salzburg writer Veronika Aschenbrenner used the fifth 

episode of  the book Ulysses as the starting point for the text. In 

addition, at the request of  the composers, the author included a 

climate change perspective in the text.  

  



Antti Ilvonen 

CIEL CLAIR 
 

I  Kulmakivi I  Corner Stone 

 

Tuntematon suuri kivi, Unknown great stone, 

jonka olet nähnyt unissasi, you saw in your dreams, 

ennen kuin olit käynyt täällä, before you had been here, 

pitkänä piirtyy long outlining 

taivaan ja meren horisonttiin. the horizon of  sky and sea.  

 

Puiden ja pensaiden ympäröimänä, Surrounded by trees and bushes, 

ennen kuin olit käynyt täällä, before you had been here, 

tuo kivi piirtyi horisonttiin. that rock loomed on the horizon.  

 

Siinä on jotain tuttua, There is something familiar, 

muinaista ja jumalallista ancient and divine, 

tunnistaa tuntematon, to know the unknwon, 

mittaamaton arvo immeasurable value 

ja näkymättömät yhteydet, and invisible connections, 

jotka voi tuntea tuolla which can be felt 

rosoisella pinnalla. on a jagged surface.  

 

Se on kulmakivi. It is a cornerstone.  

Se ei ole ihmiskätten työtä. It is not the work of  human hands.  

 

 

II  Heijastus II  Mirage 

 

On ymmärrettävä, It must be understood, 

tämä jalometalli this precious metal  

on muinoin saapunut tänne. has arrived here in ancient times. 

Se on meteoriittien tuoma.  It is brought by meteorites. 

Se ei ole ihmiskätten työtä. It is not the work of  human hands. 

 

Ei ole sattumaa, It's no accident, 

kullassa on auringon hohde. gold has the sparkle of  the sun. 

 

Olen löytänyt kultaa,  I have found gold, 

kirkkaita auringon heijastuksia bright reflections of  the sun 

katseemme kaikissa väreissä. our eyes in all colors.  



Ei ole sattumaa, It's no accident, 

sieluni on kerran kokenut  my soul has once experienced 

auringonvalon. sunlight. 

 

On ymmärrettävä, It must be understood 

sielu kohdatessaan kaltaisensa a soul, meeting its kind, 

heijastaa peiliään loppuun asti. reflects its mirror to the end. 

 

 

III  Rajalla III  At the Border 

 

Tunnen ilmassa saapuvan syksyn. I feel autumn coming in the air. 

Tunnen sen rajan, I feel the limit  

jossa kesä antaa myöten. where summer gives way. 

 

Sama se on It's the same 

elämän kanssa, with life,  

kuoleman kanssa, with death,  

rakkauden kanssa, with love,   

jokaisella everyone 

sisäänhengitykselläni. of  my inhalation.  

 

Tunnen, se on ikuisuuskysymys. I feel, it is a question of  eternity. 

Tunnen ilmassa kirkkaat värit I feel bright colors in the air  

ja sieluni hymyilee. and my soul is smiling. 

 

Usva nousee rannoilta kaduille  The fog rises from the beaches  

    to the streets 

ja puut hehkuvat. and the trees glow. 

Silmissäsi vangittu aika  Time captured in your eyes 

ja ulottuvuuksien heijastukset. and reflections of  dimensions. 

Tämä kirkas ja lämmin syksy, This bright and warm autumn,  

se liittyy sinuun. it's about you. 

 

 

IV  Yksi kirkkaimmista One of  the Brightest 

 

Sanotaan, aika on rajallinen, They say, time is limited, 

missä ikinä rajat kulkevatkaan. wherever the borders run. 

 

Sinut kohtasin ajassa, I met you in time, 

katseessamme ajattomuus. timelessness in our eyes.  



Tunsin sinut tuntemattomasta, I knew you from a stranger, 

sinä tunnet minut. you know me. 

 

Älä huoli, minä hymyilen! Don't worry, I'm smiling! 

Sinussa on kuun valo, You have the light of  the moon, 

sinusta tulee kuuluisa. you will become famous. 

 

Älä huoli, Don't worry,  

minä katson pohjoista taivasta! I'm watching the northern sky! 

Sinussa on tähtien valo, You have the light of  the stars, 

sinusta tulee yksi kirkkaimmista. you will be one of  the brightest. 

 

Katso, tuhansia Behold, thousands of   

auringon kultaamia kiviä, stones gilded by the sun, 

jotka valaisevat that illuminate  

kirkkaan matkasi! your bright journey!  

 

Sinussa on auringon valo You have the light of  the sun 

ja se valo on puhdasta. and that light is pure. 

 

Älä huoli, minä hymyilen! Don't worry, I'm smiling! 

Kannattelen sinua I support you 

näillä painottomilla kirjaimillani. with these weightless  

    letters of  mine. 

 

Sinä olet täyttyvä kirja, You are a filling book,  

hienostunut merkkiteos. a refined masterpiece. 

Jalkojesi alla kivetkin loistavat, Even the stones shine  

    beneath your feet, 

minne ikinä kuljetkin. wherever you go. 

 

Aika odottaa! Time to wait! 

 

Tämä teos päättyy duurissa. This piece ends in a major key. 

 

Johanna Kärkkäinen Vap. suom. K. Pihlajamaa  



Sanna Ahvenjärvi &  

Tapio Lappalainen 

BUßETUENDE ZITRUSSEIFE KATUVA SITRUSSAIPPUA 
 

[Europa mit List gefangen,  [Europa, katalasti vangittu, 

an Antikleia Rache nehmen:  kostaa Antikleialle: 

Gewalt – auf  Erden –  väkivalta - maan päällä - 

ein Name, berühmt.] nimi, kuuluisa.] 

 

[schscht schscht,   [shhh shhh, 

terra madre,   äiti maa, 

schscht schscht]  shhh shhh] 

 

Mr. Bloom mit seinesgleichen Mr. Bloom kaltaisineen 

ist verstecken hinter on piilossa takana 

Zi-tro-nen-le-mo-ne,  sit-ruu-nan, 

gewickelt in Zeitblätter.  käärittynä aika-arkkeihin. 

 

Haltlos, Ziellos, Planlos:  Hillitön, päämäärätön, tavoitteeton: 

Zum Festhalten taugen  kelpaa kiinni pitämiseen, 

Gerüche weit besser tuoksuu paljon paremmalta 

als Glaube, als Menschen.  kuin usko, kuin ihmiset.  

 

In Jacke, im Hosensack,  Takissa, housujen taskussa,  

in Blätter oder Sacktuch:  lehvissä tai säkkikankaassa: 

Wachsseife ist Blooms Hirn,  vahasaippua on Bloomin aivot, 

ist Sauberhalten im Dreck.  puhtaanapidetty liassa.  

 

[schscht, schscht,  [shhh, shhh,  

wer Helden sucht,  ken sankareita etsii, 

wird keine finden,  ei löydä niitä,  

schscht, schscht]   shhh, shhh] 

 

Frosttage sinken, während:  Pakkaspäivät vähenevät, kun taas: 

Mollys Liaison  Mollyn suhde 

häufiger, stärker.   useammin, vahvemmin. 

Südwesten, Norden: feuchter,  lounaaseen, pohjoiseen: kosteampaa, 

häufiger, stärker: der Regen.  useammin, voimakkaammin: sade. 

 

Worte von C.P. M'Coy, Bantam Lyon: C.P. M'Coyn sanat, Bantam Lyon: 

in Gedanken mit Torf  bewerfen,  heitän ajatuksissani turvetta, 

im nächsten Sturm erschlagen,  tapan seuraavassa myrskyssä, 



in Sandycove ertränken.  hukutan Sandycoveen(1. 

 

Frauen wie Rosen mit Dornen.  Naiset kuin ruusut okaineen, 

Martha, Molly: feine Ladies  Martha, Molly: hienoja naisia, 

bis Bloom sie einmal gehabt.  kunnes Bloom ne kerran sai. 

Die ganze Façon im Eimer.  Koko homma myttyyn.  

 

[schscht, schscht,   [shhh, shhh, 

Gegenhelden haben wir genug,  antisankareita meillä on tarpeeksi, 

schscht, schscht]   shhh, shhh] 

 

corpus im Namen Christi,  Ruumis Kristuksen nimeen, 

auf  Zunge legen, schlucken:  laita kielelle, niele: 

Abbitten, Fürbitten,  pyydä anteeksi, esirukoile, 

und ableisten Bußen.  ja suorita sovitusmenot. 

 

Zerfledderte Flossen,  Repaleiset evät, 

mechanische Vogelwesen,  mekaaniset lintuolennot, 

noch weiter die Säulen  vielä kauempana pylväät 

untergegangener Städte.  kadonneiden kaupunkien.  

 

Keine Zitrusgerüche, wo  Ei sitrushedelmien tuoksua, missä 

Körper am Becken am Boden;  ruumis altaassa lattialla; 

nur oben, auf  Höhen,  vain ylhäällä, korkeuksissa  

duftet mächtges Leben.  tuoksuu voimallinen elämä.  

 

[Schscht, schscht,   [shhh, shhh, 

der eigne Vater  oma isäni  

im Selbstmord verdammt,  itsemurhaan tuomittu,  

schscht, schscht.]   shhh, shhh] 

 

Martha, Molly, und Parfum…  Martha, Molly ja hajuvesi… 

Bloom will sich in Düfte,  Bloom haluaa tuoksuttaa itsensä, 

will sich an geborgener  haluaa itsensä turvallisella 

Zitronenseife schmiegen.  sitrussaippualla saippuoida. 

 

Böser, böser Junge, falsch  Vihainen, vihainen poika, väärin 

quasseln Kränze von Rosen.  pälpättävät ruusuiset seppeleet.   

Voll Angst ihn niederzustrecken,  Pelkoa täynnä lyö hänet maahan 

lahmen Vater von Tausenden.  lamauttava tuhansien isä.  

 

Schneidet mit dem Messer,  Leikkaa veitsellä 



sein gut Bad aus dem Hirn.  hyvän kylvyn aivoistaan.  

Welches Parfum hat deine Frau?  Mitä hajuvettä vaimosi käyttää? 

Martha, was stellst du für Fragen… Martha, millaisia kysytkään… 

 

[Schscht, schscht,   [shhh, shhh, 

der einzge Sohn?,  ainoa poika? 

schscht, schscht.]   shhh, shhh] 

 

Nationale Strategie zu  Kansallinen strategia 

Anpassungsfragen, am  sopeuttamiskysymyksiin,  

besten: Ladekräne von 1904 parhaimmillaan: lastausnosturit 

   vuodelta 1904 

 

Hundertachtzig später:  Satakahdeksankymmentä 

   myöhemmin:  

Welche Frage hält   Mitä kysymystä pohtii 

Bloom an der Hand?  Bloom parhaillaan? 

Martha, Rudy, Molly?  Martha, Rudy, Molly?  

 

Hinter Blätter verstecken,  Kätkeydy lehvien taakse, 

und falten, und einwickeln:  ja taittele, ja kääri:  

Zitronenseife, das ist  Sitruunasaippua, tässä on 

Henry, das ist Mr. Bloom.  Henry, tässä on herra Bloom.  

 

[Schscht, schscht,   [shhh, shhh, 

das sind wir alle,   siinä olemme me kaikki,  

schscht, schscht.]   shhh, shhh] 

 

Antikleia schmiert Blut an  Antikleia tahrii verta 

Sisyphos Stirn,  Sisyfoksen otsaan,  

aus ihr tritt   hänestä astuu ulos 

Bloom. Milly, seine Tochter,  Bloom. Milly, hänen tyttärensä,  

und die ihren: wie weiter-? ja omaisensa: mitä seuraavaksi? 

Veronika Aschenbrenner Vap. suom. K. Pihlajamaa 
 
Tekstin lähteet 
James Joyce: Ulysses, luvut 4. ja 5.   
Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie 
Rowohlt-tietosanakirja  



 


