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Ohjelma
 

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sotilasmarssi D-duuri WoO 24 (ekS.)
Marcia. Con brio – Trio all’ Ongarese

Nikolai Rimski-Korsakov (1844–1908)
Konsertto pasuunalle ja puhallinorkesterille B-duuri

I Allegro vivace
II Andante cantabile

III Allegro – Allegretto

Solisti: Kasperi Sarikoski

Antonín Dvořák (1841–1904)
Serenadi nro 1 jousille E-duuri op. 22

I Moderato
II Tempo di valse – Trio

III Scherzo: Vivace
IV Larghetto

V Finale: Allegro vivace – Moderato – Presto 

–  Väliaika  –

Igor Stravinski (1882–1971)
Sinfonioita puhaltimille (versio 1947)

Pjotr Tšaikovski (1840–1893)
Serenadi jousille C-duuri op. 48

I Pezzo in forma di Sonatina: Andante non troppo – Allegro moderato – Andante 
non troppo

II Walzer: Moderato. Tempo di Valse
III Élégie: Larghetto elegiaco – Poco più animato – Tempo I

IV Finale (Tema russo): Andante – Allegro con spirito – Molto meno mosso – 
Tempo I



Ludwig van Beethoven
Sotilasmarssi D-duuri WoO 24 (1816)

Ludwig van Beethovenin Sotilasmarssi (saks. 
Militärmarch) D-duuri WoO 24 (saks. Werks 
ohne Opuszahl) kuuluu Beethovenin opus-
numeroimattomiin teoksiin. Näitä teoksia on 
yhteensä 86 kappaletta, joihin kuuluvat mm. 
puhallinsoittimille sävelletyt marssit ja tanssit 
(WoO 18-24). Niistä kuusi ensimmäistä (vuo-
silta 1809–1810) ovat melko lyhyehköjä mutta 
viimeisin eli konsertin alussa kuultava mars-
si (vuodelta 1816) kestoltaan muita laajempi.

Teos kuullaan konsertissa tiettävästi ensi 
kertaa Suomessa, ja se juhlistaa samalla 
75-vuotiasta Helsinginkadun Filharmonikkoja.

Nikolai Rimski-Korsakov
Konsertto pasuunalle ja puhallinorkes-
terille B-duuri (1877)
Venälaisen musiikin ja sen kansallisromantii-
kan yhtenä keskeisenä säveltäjänä pidetään 
Nikolai Rimski-Korsakovia. Ennen musiikkiu-
raansa hän opiskeli nuoruudessaan Pietarin 
meriupseerikoulussa, josta suuntasi opiskele-
maan musiikkia. Hän sävelsi useita sinfonioita 
ja oopperamusiikkia jo nuorena. Opiskelunsa 
jälkeen hän saavutti vuonna 1871 sävellyksen 
professorin viran Pietarin konservatoriosta. 

Liekö sitten sotilasmusiikkikulttuurin an-
siota, että Rimski-Korsakov sävelsi pasuuna-
konserttonsa vuonna 1877 puhallinorkeste-
rin säestämänä? Konsertto on perinteisesti 
kolmiosainen, jossa liikkuvampien aloitus- ja 
päätösosien väliin jää rauhallinen hidas osa. 
Sonaattimuotoisessa ensimmäisessä osassa 
kuullaan kolmisointumotiiviin perustuva pää-
teema, jonka rinnalla on lyyrinen sivuteema. 
Toisessa osassa kuullaan kehtolaulunomais-
ta tematiikkaa, jossa lopun pasuunakadenssin 
päätteeksi siirrytään suoraan trumpettifan-
faarien aloittamaan finaaliin. Marssimaises-
sa kolmannessa osassa on konserton toinen 
soolokadenssi, joka vie kohti päätöstahteja.

Antonín Dvořák
Serenadi nro 1 jousille E-duuri op. 22 
(1875)

Rimski-Korsakovin aikalaisista böömiläisistä 
säveltäjistä merkittävin oli Antonín Dvořák. 
Hänen sävellyksistään syksyisten serenadi-
en ensimmäinen konsertti syyskuussa toi jo 
esiin puhallinserenadin op. 44. Ensimmäisen 
serenadeista hän sävelsi kuitenkin jousille 
vuonna 1875.

Viisiosaisen teoksen kokonaisuus on en-
simmäisten neljän osan kohdalla varsin perin-
teinen. Luonnollisen kaihoisan ensimmäisen 
osan perään kuullaan melankolisempi vals-
si, jonka trio-osa on luonteeltaan intohimoi-
sempi. Leikkisän ketterä kolmas osa saa jat-
kokseen sensuellin hitaan neljännen osan. Fi-
naalin virtuoosisuus on päätä huimaavaa ja 
sen musiikissa on runsaasti kansanmusiikin 
vaikutteita. Sen lopussa kuullaan vielä muis-
telma avausosasta ennen vauhdikasta lopu-
ketta. Kokonaisuudessaan teoksen elemen-
tit ovat kamarimusiikillisen monisäikeiset ol-
lakseen orkesteriteos. 



Igor Stravinski
Sinfonioita puhaltimille (versio 1947)
Sinfonioita puhaltimille täyttää käytännössä 
tänä vuonna 100 vuotta. Teoksen ensimmäi-
nen versio syntyi vuonna 1920 ranskalaisen 
impressionistisäveltäjän Claude Debussyn 
muistoksi ja oli tuolloin eräänlainen lähtöas-
kel kohti Stravinskin uusklassista kautta ve-
näläisen kauden perään. Konsertissa kuullaan 
sen esitetympi ja viimeistellympi sinfoniselle 
puhaltimistolle muokattu versio vuodelta 1947, 
johon säveltäjä kehitti orkestraatiota, rytmiik-
kaa ja muotoa tasapainoisempaan suuntaan. 

Sävellyksen nimi ei viittaa sinfoniseen 
muotoajatteluun vaan sen alkuperäiseen mer-
kitykseen yhteisestä soinnista ja sen harmo-
niasta. Sävellyksessä esiintyy kolme toisiinsa 
suhteessa olevaa perustempoa, joissa rytmit 
ovat läpi teoksen epäsymmetrisessä liikkees-
sä. Teoksen rakenteellisuuden rinnalla kulkee 
melodistemaattinen sävelaiheisto. Nämä voi-
daan jakaa neljään ryhmään. Alussa kuulta-
vat venäläiset kansansävelmät ja niiden mo-
tiivit, puupuhaltimien maalaismainen dialogi, 
vaskien hyökkäävät rytmiaiheet sekä lopun 
koraalijakso.

Pjotr Tšaikovski
Serenadi jousille C-duuri op. 48 (1881)
Pjotr Tšaikovski kulki romantiikan musiikin 
valtavirrassa monien saksalaisten kollegoi-
densa tavoin. Toisaalta hänen musiikissaan 
henkilökohtaisten emootioiden vuodatus kuu-
luu poikkeuksellisen vahvasti. Melodian käsit-
telijänä ja orkesterin soitintajana häntä voi-
daan pitää kiistatta romantiikan ajan yhtenä 
taidokkaimmista. 

Jousiserenadin alkuperäinen tarkoitus oli 
muodostua sinfoniseksi teokseksi tai jousi-
kvartetoksi, mutta siitä syntyi eräänlainen vä-
limuoto. Ensimmäinen osa alkaa syvällisen in-
tohimoisella teemalla, joka kuullaan vielä osan 
lopussa uudelleen sekä finaaliosan loppupuo-
lella. Sonatiinimainen pääjakso antaa vaikut-
teita Tšaikovskin ihailusta Mozartin musiikille. 

Teoksen kuuluisa valssimainen toinen osa 
puolestaan muistuttaa etäisesti Tšaikovskin 
balettimusiikin tunnelmia. Kolmannen osan 
rauhallinen elegia väliosana soi kuin kaunis öi-
nen nokturno. Neljäs eli finaaliosa on Dvořákin 
serenadin tavoin ottanut kerronnan tuekseen 
kansanmusiikin sävelmiä. Niiden variaatiot eri 
tonaliteetissa sekä tasajakoisen rytmikäs ote 
luovat loppua kohti riehakkaan päätöksen, jota 
edeltää serenadin alun pääteema. 

Tekstit: Veli-Antti Koivuranta



Kasperi Sarikoski
Kasperi Sarikoski toimii UMO Helsinki Jazz 
Orchestran pasuunan äänenjohtajana. Hän 
aloitti musiikkiopintonsa Helsingin Pop & Jazz 
Konservatoriossa vuonna 1997 ja jatkoi siel-
tä Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen 
kautta akatemian jazzosastolle, valmistuen 
maisteriksi vuonna 2013. Opintoihin sisältyi 
myös vaihto-opiskelujakso Pariisin konser-
vatoriossa. Vuosina 2017–19 Sarikoski teki jat-
ko-opintoja The Juilliard Schoolissa New Yor-
kissa ja samalla sai jalansijaa sikäläisellä jazz-
kentällä soittamalla mm. Jazz at Lincoln Cen-
ter Orchestran ja Wynton Marsalisin kanssa.
Kotimaisista artisteista Sarikoski on työsken-
nellyt mm. Teppo Mäkysen, Jukka Perkon ja 
Henrik Otto Donnerin kanssa. Hän on julkais-
sut kaksi albumia omaa musiikkiaan.

Veli-Antti Koivuranta

Kapellimestari Veli-Antti Koivuranta on opis-
kellut Sibelius-Akatemiassa sekä musiikkikas-
vatusta että musiikinjohtamista valmistuen 
musiikin maisteriksi. Orkesterinjohtoa hän 
opiskeli puhallinkapellimestariluokalla opet-
tajinaan mm. Atso Almila, Kalervo Kulmala, 
Jorma Panula, Pertti Pekkanen, Leif Seger-
s tam ja Kari Tikka. Sivuaineenaan hän koulut-
tautui kuoronjohtoon Matti Hyökin johdolla.

Hän on työskennellyt Helsingin työväen-
opistossa sekä kapellimestarina että musiik-
ki- ja viinipedagogina. Hän on johtanut ja oh-
jannut useita erilaisia kokoonpanoja uuden 
ja vanhan musiikin parissa, kuten sinfoniaor-
kesteria, kamarimusiikkiyhtyeitä sekä kuoro-
kokoonpanoja. Musiikkitoiminnan lisäksi Koi-
vuranta toimii viinikouluttajana ja kansainväli-
senä viinituomarina. 

Helsinginkadun Filharmonikkojen kapel-
limestarina Veli-Antti Koivuranta on toiminut 
syksystä 2003 alkaen kehittäen tänä aikana 
orkesterin 15-henkisestä kamariorkesteris-
ta 70-henkiseksi sinfoniaorkesteriksi. Hänen 
johdollaan HF on esittänyt jo lähes 200 orkes-
terimusiikin keskeistä teosta 70 eri säveltäjäl-
tä yhteistyössä yli 350 orkesterisoiton aikuis-
harrastajan ja 60 ammattisolistin kanssa si-
sältäen noin 100 esiintymistä lukuisissa kon-
serttisaleissa sekä kirkoissa.
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Helsinginkadun Filharmonikot
Helsinginkadun Filharmonikot (HF) on Helsin-
gin työväenopiston sinfoniaorkesteri. Orkes-
terissa opiskelee nykyään n. 65 orkesterimu-
siikin harrastajaa. Opiston orkesteritoiminta 
sai alkunsa vuonna 1945 pienimuotoisena ”or-
kesterikerhona”. Monilla HF:n soittajilla on ta-
kanaan pitkäjänteinen, usein jo lapsuudessa 
aloitettu soittoharrastus, jonka jatkamiseen 
tai sen pariin palaamiseen HF on antanut har-
vinaislaatuisen mahdollisuuden. 

Orkesteri harjoittelee säännöllisesti tiis-
tai-iltaisin Opistotalolla Helsinginkadulla ja 
esiintyy kolmesta neljään konserttiohjelmalla 
vuosittain. Merkittävinä viime vuosien esiinty-
misinä mainittakoon useat kuoro-orkesteriyh-
teistyöt mm. Beethovenin 9. sinfonian, Elga-
rin Gerontiuksen uni -oratorion ja Dvořákin 
sekä Verdin Requiemien voimin. Lisäksi run-
sasta huomiota saavutti vuosina 2011–2017 to-
teutettu Sibeliuksen sinfonioiden seitsemän 
vuoden opintokokonaisuus.

Helsinginkadun Filharmonikkojen solistei-
na vierailee säännöllisesti musiikkimaailman 
kärkinimiä solistiuraa luoneista taitelijoista 
tulevaisuuden lupauksiin.

Orkesteri
Kapellimestari
Veli-Antti Koivuranta

Viulu I
Laura Lintula 1)

Tuuli Kettunen 3)

Veera Jännes
Tsui-Shan Tu
Liisa Leppänen
Melis Hakkarainen

Viulu II
Krista Järvinen 1)

Sofia Kangas 3)

Anni-Mari Kiviniemi
Hannes Lehtonen
Riikka Länsisalmi
Marjatta Louhi-Kultanen
Reetta Kohonen
Liisa Koivuranta



Oboe
Tuomas Virtanen 1)  
+ englannintorvi
Venla Seppä 2)

Tuuli Katajamäki

Klarinetti
Jenni Valtiala 1)

Aaro Salo 3)

Jukka Helle  
+ bassoklarinetti

Fagotti
Marika Toivonen 1)

Antti Heikkonen

Käyrätorvi
Vesa Hellgren 1)

Timi Mara
Kari Lampela
Marja Järvi

Trumpetti
Nicholas Martin 1)

Pasi Kiiski
Anssi Autio
Mika Turunen
Matti Paljakka 
Esko Heikkinen

Pasuuna 
Jan Takolander 1)

Petri Putaansuu
Martti Vesola
Vesa Lehtisalo

Tuuba
Juha Virtanen

Lyömäsoittimet
Lauri Kenttä

1)=Äänenjohtaja
2)=Vuorotteleva äänenjohtaja
3)=Varaäänenjohtaja

Alttoviulu
Seija Pakarinen 1)

Simo Suuraho 3)

Liisa Malmberg
Hanna Sunela
Xavier Compas

Sello
Laura Iivonen-Mellais 1)

Henriikka Pentti 3)

Jyrki Messo
Katja Koski
Oskar Erämaja

Kontrabasso
Johannes Klein 1)

Juho Vikman

Huilu
Jussi-Pekka Björkroth 1)  
+ piccolo
Nina Ziessler + piccolo
Meri Päivärinne + piccolo



Helsinginkadun Filharmonikkojen tulevat konsertit
To 18.2.2021 klo 19, Opistotalo
Pe 19.2.2021 klo 19, Temppeliaukion kirkko 

Ohjelma

Gustav Mahler: Adagietto sinfoniasta nro 5
W.A. Mozart: Viulukonsertto nro 5 A-duuri K. 219
Franz Schubert: (arr. Gustav Mahler) Jousikvartetto nro 14 d-molli  
”Tyttö ja kuolema” D 810 jousiorkesterille

Solisti: Essi Höglund, viulu
Kapellimestari: Veli-Antti Koivuranta
Liput 15/10 € (sis. ohjelman)


