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LATE AT THE STATION

Henri
Lyysaari

Henri Lyysaari on monipuolisesti rytmimusiikin ja teatterin kentällä toimiva
säveltäjä ja pianisti. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi
vuonna 2019 pääaineenaan jazzsävellys. Lyysaarta kiehtoo jazzmusiikin varsin lyhyt
historia, josta kuitenkin riittää paljon ammennettavaa.

"Länsimaisessa musiikkikoulutuksessa on perinteisesti ollut keskeistä mestari-kisälli -
tyyppinen asetelma ja ajatus siitä, että "vasta kun tuntee säännöt, niitä voi alkaa
rikkoa". Kapina-konsertissa kuultavaa Late at the Station -teosta luodessani mietin
geneeristä loisteputkivalaistua luokkatilaa, jossa jazzopiskelija harjoittelee
komppilevyn säestämänä improvisaatiota sointukulkuihin. Äkkiä ääninauha alkaakin
elää omaa elämäänsä ja suistaa solistin alkuperäisiltä raiteilta. Pohdin välimatkaa
siihen kulttuuriin, jossa jazztyyli on aikoinaan kehittynyt ja sitä miten paljon meille
tavoittamattomia merkityksiä musiikkityylin historiaan voi sijoittua. Teokseni pohjana
toimii muunnelma Billy Strayhornin Take the "A" Train -klassikosta, jota
tietokoneääni kommentoi."

GETTYSBURG

Teemu
Eerola

Teemu Eerola (s.1990) on joensuulaislähtöinen viulisti, joka on valmistunut Sibelius-
Akatemian kansanmusiikin aineryhmästä musiikin maisteriksi vuonna 2018.

"Kansanmusiikkitaustalleni kapina-teeman lähestyminen oli luontevinta historiallisesta
kontekstista ja valitsin aiheeni Yhdysvaltojen Sisällissodasta. Kesällä 1863 käyty Gettysburgin
taistelu oli merkittävä voitto unionille, ja siten antoi lähtölaukauksen Etelävaltojen tappiolle ja
humanitäärisistä ideaaleista käydyn kapinan loppumiselle. Musiikki on löyhästi inspiroitunut
tästä yhteenotosta sekä marraskuussa 1863 taistelua seuranneesta presidentti Lincolnin
kuuluisasta puheesta Gettysburgin sotilashautausmaan vihkitilaisuudessa. Sävellyksen
tarkoitus on antaa kuulijalle vapaus assosioida sotilasrummutuksen ja  saksofoni-
improvisaation luomaan äänimaisemaan haluamiansa mielikuvia."



JAM TOMORROW

Tytti
Arola

Tytti Arola on äänitaiteilija ja säveltäjä, joka toimii pääosin kokeellisen nykymusiikin piirissä.
Arolaa kiinnostaa tutkia arkisia tilanteita ja moniaistillisuutta konserttitiloissa sekä pohtia
säveltäjän, esiintyjien ja yleisön välisiä suhteita. Arola hyödyntää usein elektroniikkaa
sävellyksissään. Viime aikoina Arola on innostunut performanssitaiteesta ja
soitinrakennuksesta.

Jam tomorrow on teos big bandille ja samplatylle big bandille. Ilmaisu "Jam tomorrow"
tarkoittaa toteutumatonta lupausta tai tapahtumaa tulevaisuudessa, joka ei tule
tapahtumaan. Sanonnan juuret ovat latinankielisessä sanassa iam, joka tarkoittaa tätä aikaa
joko tulevaisuudessa tai menneisyydessä, mutta ei tätä aikaa nykyhetkessä. Lewis Carroll
kehitti ilmaisusta sanaleikin kirjassaan "Liisan seikkailut peilimaailmassa", jossa Valkoinen
kuningatar tarjoaa Liisalle "jam every other day" eli hilloa joka toinen päivä – ei koskaan
tänään, ainoastaan eilen tai huomenna. Termiä voidaan käyttää myös kuvaamaan
täyttymätöntä poliittista lupausta.

Teoksessa leikitellään ajatuksella big bandin sointi-ihanteen vääristämisestä tai
muuttamisesta. Säveltäjä äänitti teosta varten Sointi Jazz Orchestraa ja samplasi kerätyt
äänet rakentaakseen kokeellisen ja kompressoidun "vale big bandin". Kappaleen soittava
yhtye voidaan nähdä massiivisena big bandina, jossa soittaminen tapahtuu sekä tässä
hetkessä että menneisyydessä. Sumea aikajana yhdessä midikeyboardeilla ohjattavan big
bandin kanssa pyrkii herättämään ajatuksia myös live-soiton tulevaisuudesta koneistuksen
aikakaudella sekä nyt ajankohtaisesti koronatilanteen sopeutuvassa maailmassamme: will we
have jam tomorrow?



SOKEAN VALSSI

Mikko
Sarvanne

Mikko Sarvanne (s.1992) on helsinkiläinen säveltäjä, joka liikkuu ilmaisultaan siellä, mihin
musiikki hänet kulloinkin johdattaa. Hän on tullut tunnetuksi jazzyhtyeestään Mikko
Sarvanne Hip Company, ja työskentelee nyt aktiivisesti nykyklassista ja improvisaatiota
yhdistävän yhtyeensä GARDENin parissa. Sarvanteen tilaussävellys "Ode To Aphrodite"
lauluyhtye Signelle on ollut osana Signen debyyttialbumia Teosto-palkintoehdokkaana
keväällä 2020.

Sarvanne on säveltänyt musiikkia myös näyttämötaiteeseen, joista viimeaikaisimpia Soili
Huhtakallion soolotanssiteos ”For God” Zodiakilla sekä Minne Mäen ohjaama teatteriesitys
”Hyvästi Tammimäki”. Mikko Sarvanne opiskelee jazzsävellystä ja klassista sävellystä Sibelius-
Akatemialla opettajinaan Antti Auvinen ja Sonny Heinilä.

"Taiteen poliittisuus on ollut viime päivinä ajankohtainen aihe Anna Tuorin Yle-
haastattelussa aloittaman ja sittemmin Riiko Sakkisen ja Jani Leinosen jatkaman keskustelun
myötä. Suoran poliittiselle taiteelle on paikkansa osana yhteiskunnallista keskustelua, mutta
itse näen taiteen suurimman merkityksen juuri polttavimman yhteiskunnallisen keskustelun
ulkopuolisena voimana. Se, että teemme jotain niin hyödytöntä ja tarkoituksetonta kuin
taide, ja esitämme sitä, on minulle merkittävin kapinan muoto, joka taiteella voidaan
saavuttaa.

Taide on julistus ikuisesta lapsuudesta ja lapsellisuudesta, hyväksyntä leikille, näennäiselle
hyödyttömyydelle ja yhdessäololle ilman tuottavaa päämäärää. Taiteen tekeminen on
hyväksyntää sitä kohtaan, ettei tiedä mitä tekee, ettei tiedä mitä tulee tapahtumaan, ettei
tiedä miten ihmiset tulevat sen kokemaan. Ja tästä huolimatta, suurimmat taidekokemukseni
olen saanut silloin, kun tuntuu, että joku on onnistunut kiteyttämään jotain aivan erityisellä
tavalla, joku on nähnyt kaaoksen läpi ja ehkä ymmärtänyt jotain. Taiteessa tietämättömyys,
ymmärtämättömyys ja keskeneräisyys ovat siis sulassa sovussa jäsentelyn pyrkimysten ja
todellisuuden kirkastamisen kanssa.

Musiikki on minulle puutarha, jonka kasvien paikat voimme päättää, mutta joiden kasvua
voimme ymmärtää vain tarkkailemalla kasveja itsejään. Tämä ohjenuoranani olen säveltänyt
myös Kapina-klubilla esitettävän "Sokean valssi"-teokseni. Olen pyrkinyt tutustumaan
musiikillisiin ideoihini, antanut niille ärsykkeitä, tyrkkinyt niitä eri suuntiin, ja tähän muotoon
ne ovat lopulta kiteytyneet. Sävellyksessäni on kuultavissa, miten eri elementit kapinoivat
toisiaan vastaan, ja miten toisaalta seuraavat toisiaan sulassa sovussa. Kapinoin myös
jossain määrin big band-musiikin konventioita vastaan olemalla välittämättä siitä, pitääkö
kukaan yhtyeenjäsen toisille soittajille pulssia. Uskon, että muusikoilla on kyky soittaa
hankaliakin rytmisiä asioita yhdessä, riippumatta siitä tukevatko heitä rummut, tai muu
pulssin tunnetta tuottava elementti, mikäli he itse tahtovat niin ja mikäli he asettuvat todella
kuuntelemaan toisiaan.
Odotan innolla tätä konserttia myös näinä aikoina, joina olemme eristäytymisen ja
läheisyydentarpeen välisessä puristuksessa; joina tulemme yksin yhdessä kuuntelemaan tätä
musiikkia."
 



EISVEIKEE SAWOLAENEN RUTALEHTOO

Aleksis Liukko (s.1984) on Helsingissä vaikuttava pianisti ja säveltäjä, joka valmistui
musiikin maisteriksi Göteborgin yliopistosta v.2019. Hänen sävellyksiään on kuultu
mm. UMO:n, SJO:n, Gothenburg Wind Orchestran ja Bohuslan Big Bandin
esittäminä. Tämän kuopiolaislähtöisen jazzmuusikon suurimpiin saavutuksiin kuuluu
titteli: "paraskin defibrillaattori."

"Eisveikee Sawolaenen Rutalehtoo" on Sointi Jazz Orchestran kahden
alkuperäisjäsenen (Liukko, Soini) yhteisteos. Säveltäjät työstivät kappaletta
vuoroviikoin aina 30-60 sekuntia uutta materiaalia luoden. Myös aiemman
materiaalin muokkaaminen oli sallittua, mutta varsinainen sävellystyö tapahtui
itsenäisesti. Kapinointi tapahtui niin tekijöiden musiikillisten ideoiden välillä kuin
omaa säveltäjäidentiteettiä kohtaan. Lisäksi kappaleessa on käytetty muun
säveltäjäryhmän antamia työtä ohjaavia sääntöjä, kuten laulun hyödyntämistä tai
performanssillisen osuuden lisäämistä.

Aleksis
Liukko 

Rasmus Soini on savonlinnalaislähtöinen säveltäjä, sovittaja ja pedagogi. Soini on
toiminut Sointi Jazz Orchestran taiteellisena johtajana ja kapellimestarina sen
perustamisesta, syksystä 2013 lähtien.

Rasmus
Soini



MUTATIO

Joonas
Leppänen

Joonas Leppänen on 36-vuotias rumpali ja säveltäjä. Hänen oma yhtyeensä 
"Alder ego" , on julkaissut kaksi levyä, jotka ovat keränneet hyviä arvioita esim.
Helsingin sanomissa ja Downbeat-lehdessä. Leppänen on säveltänyt big band -
musiikkia, jota on esittäneet mm. Umo jazz orchestra ja Jyväskylä big band.  "Big
Sur" -niminen sävellys saavutti jaetun toisen sijan Esko Linnavalli -
sävellyskilpailussa v. 2013.  

"Konsertissa kuultavassa "Mutatio"-sävellyksessä ovat olleet inspiraationa mm.
open score -tyyppiset sävellykset, jossa muusikot saavat improvisoida annettujen
ohjeiden mukaan, metriset modulaatiot (kappaleessa tapahtuva "mutaatio"), sekä
Igor Stravinskyn musiikki."

EVEN BLACK AND WHITE PHOTOS COME WITH
THEIR OWN VARYING SHADES OF GRAY

Tomi
Nikku

Trumpetisti-säveltäjä Tomi Nikun svengaavaa ja ilmaisuvoimaista trumpetinsoittoa
on kuultu useiden suomalaisten innovatiivisten jazzyhtyeiden, kuten Alder Egon,
Maxxxtetin ja Bowman Trion riveissä. Parhaillaan hän valmistelee 5tet -
yhtyeensä esikoisalbumia. Nikku on valmistunut musiikin maisteriksi Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian jazzmusiikin koulutusohjelmasta

"Even Black and White Photos Come With Their Own Varying Shades of Gray
-sävellyksen taustalla oli halu kapinoida mustavalkoista ajattelua vastaan. Sointi Jazz
Orchestran instrumentaatio ja sen mahdollistamat monipuoliset sointivärit, sekä
yhtyeen taitavat solistit tarjosivat inspiroivat lähtökohdat teoksen säveltämiseen."



HÄVIÖ

Selma
Savolainen

Selma Savolainen on helsinkiläinen laulaja ja säveltäjä, joka kaihtaa genrerajoja ja yhdistää
mielikuvituksellisesti eri vaikutteita. Säveltäessä Savolaista innoittavat arvaamattomat hetket,
vahvat tunnelmat ja lapsekas mahtipontisuus. ”Billie Holiday 2.0:ksi tai milleniaaliksi Saima
Harmajaksi” tituleerattu Savolainen tunnetaan vuoden 2019 Jazz-Emma -ja Teosto-
palkintoehdokkaana olleesta Signestä sekä Selma Juudit Alessandra -ja MINE-yhtyeistä.

Sointi Jazz Orchestran ”kapinahaaste” kannustaa miettimään taiteen asemaa yhteiskunnassa.
Onko musiikin säveltäminen jo itsessään kapinaa tulokseen tähtäävässä
markkinataloudessa? Kenties kyllä, mutta samalla se saattaa olla talouden rattaisiin
taipumattoman säveltäjän tappio. Häviö.

”Halusin luoda staattisen tilan, jossa ei ole tapahtumia, ei mieleen jääviä melodioita,
ainoastaan elektronisesta musiikista tuttu four-on-the-floor -syke sekä syntetisaattoreita
imitoivia sointumattoja. Halusin venyttää aikaa ja uhmata koukkuja, money shoteja ja
kliimakseja. Halusin synnyttää yhtyeen ja yleisön välille luottamusta epäluottamuksella”

Sävellys on saanut nimensä Antti Nylénin vimmaisesta pamfletista Häviö.

TÄYTTYVÄ MALJA

Pekka
Seppänen

Pekka Seppänen on multi-instrumentalisti, joka taitaa eritoten saksofonit, klarinetit ja
huilut. Hän vaikuttaa Sointi Jazz Orchestran ohella tällä hetkellä mm. yhtyeissä Njet Njet
9 ja Great Helsinki Swing Big Band, sekä opettaa Töölön Musiikkiopistossa.

"Kapina edustaa minulle muutosta ja sitä ennakoivaa tyytymättömyyttä. Kaikki voi ulospäin
vaikuttaa olevan kunnossa, mutta pinnan alla voi olla kuohuntaa ja paineen kasvaessa
tapahtuu lopulta väistämätön muutos. Kappaleessani "Täyttyvä Malja" tämä ilmenee
alkupuolen hieman painostavana seesteisenä melankolisuutena ja kauneutenakin, joka alkaa
vähitellen rakoilla, johtaen väistämättömään muutokseen, esitellen kappaleen pääteeman
uudessa uhmakkaassa asussa."
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