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Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Elina Vähälä,  viulu

toinen osa alkaa sekin orkesterin johdan-
nolla, ja solistin osuus antaa vaikutelman 
mollisävellajista, mutta musiikki kääntyy 
kuitenkin duurivoittoiseksi. Sooloviulun 
soittama triolikuviointi antaa esimakua 
myöhemmästä e-mollikonsertosta, jol-
le triolikuviointi on tunnusomaista. No-
pean ja sähäkän finaaliosan pääteema tuo 
mieleen energisen kansantanssin tarmok-
kaine rytmeineen. Konserton soolo-osuu-
den tekninen vaativuus kasvaa loppua 
kohden. Konserttoa ei ole syytä pitää pel-
kästään lapsineron säveltämänä kurio-
siteettina, vaan se on taidokasta ja täy-
sipainoista musiikkia, vaikka konsertto 
teoksena onkin jäänyt myöhemmin synty-
neen e-mollikonserton varjoon. 

Edvard Grieg: Sarja Holbergin ajoilta
Norjalainen kansallisromanttisen tyylin 
säveltäjä Edvard Grieg nosti tuotannol-
laan maan kansainväliseen tietoisuuteen 
sekä vaikutti merkittävästi norjalaisen 
kansallisidentiteetin muotoutumiseen. 
Erityisesti pianokonsertostaan ja musii-
kistaan Ibsenin Peer Gynt -näytelmään 
tunnettu Grieg käytti sävellyksissään nor-
jalaista kansanmusiikkia. Musikaaliseen 
perheeseen Bergenissä syntynyt Grieg 
opiskeli pianonsoittoa Leipzigissa ja aloit-
ti uransa esiintyvänä konserttipianisti-
na. Opiskeluaikanaan Grieg sairastui tu-
berkuloosiin, mikä jätti hänelle pysyvän 
keuhkovaurion. Säveltäjä kärsikin heiken-
tyneestä terveydestä koko loppuikänsä.
  Grieg teki musiikillista uraa kotimaansa 
lisäksi Tanskassa ja pääsi tekemään esiin-
tymismatkoja muun muassa Italiaan ja 
Iso-Britanniaan. Vuonna 1880 hänet va-
littiin kotikaupunkinsa Bergenin filhar-
monisen orkesterin musiikilliseksi johta-
jaksi. Uransa aikana Grieg sävelsi lähinnä 
pienimuotoisia teoksia, kuten pianomu-
siikkia, lauluja ja kamarimusiikkia. Laajoi-
hin orkesteriteoksiin hän ei pianokonsert-
toaan lukuun ottamatta oikein tarttunut. 
Griegin musiikin ytimenä on sydämeen-
käypä melodisuus, haikeus ja lämpö sekä 
norjalaisen kansanmusiikin piirteet yh-
distettynä yleiseurooppalaiseen roman-
tiikkaan.

Teosesittelyt Outi Mustonen

MIKKELIN KAUPUNGINORKESTERI

Gustav Holst (1874–1934):
Brook Green Suite (1933), 7’

Prelude. Allegretto
Air. Andante

Dance. Allegro

Felix Mendelssohn (1809–1847):
Konsertto viululle ja jousille d-molli (1822), 25’

Allegro
Andante
Allegro

--- VÄLIAIKA---
  

Edvard Grieg (1843–1907)
Sarja Holbergin ajoilta op. 40 (1885), 20’

Preludium. Allegro vivace
Sarabande. Andante

Gavotte. Allegretto – Poco più mosso – Allegretto
Air. Andante religioso

Rigaudon. Allegro con brio

I viulu  Jyrki Lasonpalo
  Ida Tunkkari
  Lauri Lehto
  Heidi Lehtoranta
II viulu  Lauri Kotila  
  Lahja Pulkkinen
  Tuukka Lehtonen
Alttoviulu  Sari Nevanko   
  Pirkko-Liisa Rautavirta
Sello  Yrjö Pulkkinen   
  Heikki Hotti
Kontrabasso  Kari Ovaskainen

MATALALTA
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Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Timo Riihonen , basso.

Ooppera-aarioita sekä lauluja matalalle 
äänelle ja jousiorkesterille sovitettuna.

JUKKA PERKO 
PLAYS CHARLIE PARKER

pe 26.2.2021 klo 19, Mikaeli
Jukka Perko, saksofoni

Toomas Keski-Säntti, piano
Eero Seppä, basso

Teppo Mäkynen, rummut



Erkki Lasonpalon 
kapellimestariopinnot 
alkoivat Jorma Panulan 
nuorisokapellimestari-
luokalla vuonna 2007. 
Vuodesta 2008 opinnot 
jatkuivat Sibelius-Aka-
temian kapellimestari-

luokalla professori Leif Segerstamin joh-
dolla. Kapellimestaridiplomin Lasonpalo 
suoritti keväällä 2012 erinomaisin arvosa-
noin.
 Lasonpalo on johtanut diplominsa 
jälkeen lähes kaikkia kotimaisia orkeste-
reita sekä Göteborgin ja Islannin Sinfonia-
orkestereita. Hän on toiminut Heinäveden 
Musiikkipäivien taiteellisena johtajana 
vuodesta 2014. Syksyllä 2016 Lasonpalo 
aloitti Kemin kaupungin orkesterin  taiteel-
lisena johtajana sekä Tapiolan nuor-
ten sinfonikkojen pääkapellimestarina. 
Syksystä 2017 alkaen Lasonpalo toimi 
Mikkelin kaupunginorkesterin taiteelli-
sena partnerina. Keväästä 2019 Lason-
palo on toiminut sinfoniaorkesteri Vivon 
taiteellisena johtajana. Keväästä 2020 
Lasonpalo aloitti Lappeenrannan kaupun-
ginorkesterin taiteellisena johtajana sekä 
Mikkelin kaupunginorkesterin pääkapelli-
mestarina. Hän toimii myös Helsinki Sinfo-
niettan taiteellisena johtajana.
 Viulua Lasonpalo opiskeli ensin Lahden 
konservatoriossa Pertti Sutisen johdolla. 
Sibelius-Akatemiassa hän opiskeli viulua 
vuodesta 2004 Mi-Kyung Leen, Päivyt Mel-
lerin, Réka Szilvayn ja Tero Latvalan joh-
dolla. Hän on toinen viulisti Postiglion-jou-
sikvartetissa, joka voitti kesällä 2009 
kansainvälisen Night and Sun jousikvartet-
tikilpailun.

Yhdysvaltain Iowassa 
syntynyt mutta jo pik-
kulapsena Suomeen 
muuttanut Elina Vähä-
lä kuuluu Suomen kan-
sainvälisesti tunne-
tuimpiin viulisteihin. 
Kolmevuotiaana har-

joittelun aloittanut Vähälä muistaa innos-
tuneensa viulunsoitosta nähtyään televi-
siosta Viuluviikarit-ohjelman. Saatuaan 
isoäidiltään oman viulun muuttuivat tele-
visiosta tutut äänenvärit, legatot ja vibra-
tot omakohtaiseksi todellisuudeksi. Urava-
linta on ollut siitä asti selvä.
 Vähälä aloitti viulunsoiton opiskelun Lah-

dessa Päijät-Hämeen konservatoriossa 
Seppo Reinikaisen oppilaana ja jatkoi Pert-
ti Sutisen luokalla. Noihin vuosiin ajoittu-
vat myös opinnot Kuhmon Viulukoulus-
sa Zinaida Gilelsin, Ilja Grubertin ja Pavel 
Vernikovin oppilaana. Sibelius-Akatemias-
sa Vähälä opiskeli Tuomas Haapasen joh-
dolla. Muita tärkeitä mentoreita Vähälälle 
ovat olleet Ana Chumachenco ja Peter Csa-
ba. Opiskelujensa loppuvaiheessa hän voit-
ti arvostetun Young Concert Artists Inter-
national Auditions -kilpailun New Yorkissa 
vuonna 1999.
  Vähälä aloitti uransa konserttosolistina 
jo 12-vuotiaana kotikaupunkinsa Lahden 
kaupunginorkesterin konsertissa. Yhteis-
työ on sittemmin jatkunut tiiviinä; orkes-
teri muun muassa valitsi hänet kaudel-
la 1993–1994 Vuoden nuoreksi solistiksi, 
jonka jälkeen hän on ollut orkesterin va-
kiovieras aina Aasian, Etelä-Amerikan ja 
Keski-Euroopan-kiertueita myöten. 
  Vähälä on ansainnut maineensa valovoi-
maisena ja poikkeuksellisen monipuoli-
sena muusikkona laaja-alaisella ohjelmis-
tollaan, jonka aikajänne kattaa musiikkia 
barokista nykypäivään ja aikamme mer-
kittävien säveltäjien uutuuksiin. Vuonna 
2012 hän kantaesitti tilaamansa Jaakko 
Kuusiston viulukonserton, jonka hän myös 
äänitti BIS-yhtiölle vuonna 2013 yhdessä 
John Coriglianon Punainen viulu -konser-
ton kanssa. Syyskuussa 2015 Vähälä soit-
ti televisioidussa konsertissa mahdotto-
mana pidetyn Sibeliuksen viulukonser-
ton harvoin esitetyn varhaisversion Hannu 
Linnun johtaman Radion sinfoniaorkeste-
rin solistina. Viimeisin hänen kantaesittä-
mänsä suuri konsertto on Kalevi Ahon ky-
nästä vuonna 2016. Myös Aulis Sallinen on 
omistanut Vähälälle teoksiaan.
  Kuluvalla kaudella Vähälä debytoi muun 
muassa Göteborgin ja Norrköpingin sin-
foniaorkestereiden, Belgradin filharmo-
nikkojen sekä Prahan radion sinfoniaor-
kesterin solistina. Vähälä aloittaa kaudella 
2020-21 sekä Sysmän Suvisoiton taiteelli-
sena johtajana, että toisena Oulun Musiik-
kijuhlien taiteellisista johtajista.
  Konsertoimisen ohella Vähälä toimii pro-
fessorina Wienin musiikin ja esittävän tai-
teen yliopistossa.
  Elina Vähälä soittaa Giovanni Battista 
Guadagninin rakentamaa viulua vuodelta 
1780.

Gustav Holst: Brook Green Suite
   Englantilaissäveltäjä Gustav Holstin ni-
men moni yhdistää orkesterisävellykseen 
Planeetat, jonka osat kuvaavat aurinkoa 
kiertäviä taivaankappaleita sekä luonnehti-
vat niiden astrologisia merkkejä. Planeetat 
onkin Holstin tunnetuimmaksi muodostu-
nut teos, mutta häneltä löytyy paljon muu-
takin mielenkiintoista tuotantoa. Säveltäjä-
nä, sovittajana ja opettajana toiminut Holst 
syntyi muusikkosukuun, joten jo varhain oli 
selvää, että Gustavin ammatinvalinta seu-
raisi samaa polkua. Holst sai omaan yksi-
lölliseen sävellystyyliinsä vaikutteita niin 
Griegin kuin Wagnerinkin musiikista, mut-
ta myös englantilaisesta kansanmusiikista. 
Holstin sävellyksiä esitettiin säännöllisesti 
1900-luvun alussa, mutta Planeetat-teok-
sen kansainvälinen suosio ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen teki hänestä tunne-
tun hahmon. Ujona miehenä hän ei kuiten-
kaan välittänyt julkisuudesta, vaan halusi 
elää rauhassa työhönsä keskittyen.
  Holst teki päivätyönsä säveltämisen li-
säksi musiikinopettajana kouluissa. Pisim-
pään hän työskenteli St Paulin tyttökou-
lussa, jonka oppilaita ja erityisesti jousior-
kesteria ajatellen hän sävelsi useita teoksia.  
Tämän konsertin avaava teos, Brook Green 
Suite (Brook Greenin sarja), syntyi vuon-
na 1933 St Paulin koulun jousiorkesterille. 
Holst kirjoitti teoksen joutuessaan olemaan 
sairaalassa vuotta ennen kuolemaansa. 
Brook Green on hyvinvoiva asuinalue Lon-
toossa, ja tyttökoulu sijaitsi lähistöllä. Holst 
oli myös viettänyt aikanaan häitään Brook 
Greenissä. Brook Greenin sarjassa on kolme 
osaa, ja teoksen tyylissä on vaikutteita eng-
lantilaisesta kansanmusiikista. Veikeä pre-
ludi pohjaa yksinkertaisesti C-duuriasteik-
koon, jota sellot soittavat usean oktaavin 
alalta muiden jousten vastatessa melodi-
sesta puolesta. Toisen osan tunnelma on ko-
ruttomampi, ja sen harmoniat tuovat mie-
leen englantilaiset kansansävelmät. Tans-
sillisessa viimeisessä osassa Holst käyttää 
melodiaa, jonka hän oli kuullut Sisiliassa. 

Felix Mendelssohn: Konsertto viululle ja 
jousille d-molli
  Varhaisromantiikan säveltäjä Felix Men-
delssohn syntyi Berliinissä varakkaaseen 
kulttuurisukuun. Mendelssohn osoittautui 
lapsena niin lahjakkaaksi musiikissa, että 
aikalaiset nimittivät häntä toiseksi Mozar-
tiksi. Jo teini-ikäisenä hänellä oli laaja sä-

vellystuotanto, minkä lisäksi Mendels-
sohnista tuli erinomainen pianisti, urku-
ri ja kapellimestari. Mendelssohn oli myös 
merkittävä toimija saksalaisella musiikki-
kentällä siten, että hän muun muassa pe-
rusti Leipzigin konservatorion ja tuki ai-
kalaissäveltäjien ja -muusikkojen julkis-
ta toimintaa. Säveltäjänä Mendelssohn 
oli konservatiivinen, ja hänen tyylinsä on 
klassismin ja romantiikan sekoitus. Men-
delssohnin tasapainoinen ja tasalaatuinen 
tuotanto pysyi melko muuttumattomana 
koko hänen lyhyeksi jääneen uransa ajan.
  Mendelssohnin viulukonsertto e-molli 
on kaikkein tunnetuimpia ja soitetuimpia 
viulukonserttoja nykyisin, mutta harvem-
pi tietää, että Mendelssohnilla on myös 
toinen viulukonsertto, joka kuullaan tä-
nään Elina Vähälän tulkitsemana. Kon-
sertto viululle ja jousille d-molli on var-
hainen sävellys, sillä Mendelssohn oli vas-
ta 13-vuotias sen tehdessään. Hän aloitti 
myös sinfoniasäveltämisen harjoittelun 
jo varhain, sillä 12 ja 14 ikävuoden välillä 
hän sävelsi 13 hämmästyttävän laadukas-
ta ja kypsää jousisinfoniaa. D-mollikon-
serton Mendelssohn sävelsi ystävälleen ja 
opettajalleen, viulisti Eduard Rietzille, jo-
ka myöhemmin toimi konserttimestarina 
musiikin historiaan jääneessä, Mendels-
sohnin johtamassa Bachin Matteus-pas-
sion esityksessä. 
  Konserttoa ei ilmeisesti esitetty julkisesti 
Mendelssohnin elinaikana, vaan se painui 
teoksena unohduksiin. Säveltäjän kuole-
man jälkeen hänen leskensä antoi kon-
serton käsikirjoituksen viulistille, joka oli 
kantaesittänyt tunnetumman e-mollikon-
serton. Käsikirjoitus päätyi vuonna 1951 
viulisti Yehudi Menuhinin käsiin, joka 
nosti teoksen uudelleen esiin ja huolehti 
myös sen julkaisemisesta. Menuhin alkoi 
esittää konserttoa ja myös levytti sen. Viu-
lukonsertto d-molli ei ole saavuttanut sa-
manlaista suosiota kuin e-mollikonsertto, 
mutta ajoittain se esiintyy konserttiohjel-
missa. Menuhin on luonnehtinut konsert-
toa kekseliääksi ja yllättävän vähän perin-
teisiin kaavoihin kangistuneeksi.
  Konserton ensiosa alkaa orkesterin joh-
dannolla, jossa osan pääteema tulee voi-
makkaasti esiin. Sooloviulun päästes-
sä ääneen on sillä uutta materiaalia esi-
teltävänään. Oikeastaan koko osa ja sen 
jännitteisyys pohjaa alun kolmisoinnuis-
ta koostuviin yksinkertaisiin, mutta tai-
dokkaasti käytettyihin motiiveihin. Hidas 
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tuotanto pysyi melko muuttumattomana 
koko hänen lyhyeksi jääneen uransa ajan.
  Mendelssohnin viulukonsertto e-molli 
on kaikkein tunnetuimpia ja soitetuimpia 
viulukonserttoja nykyisin, mutta harvem-
pi tietää, että Mendelssohnilla on myös 
toinen viulukonsertto, joka kuullaan tä-
nään Elina Vähälän tulkitsemana. Kon-
sertto viululle ja jousille d-molli on var-
hainen sävellys, sillä Mendelssohn oli vas-
ta 13-vuotias sen tehdessään. Hän aloitti 
myös sinfoniasäveltämisen harjoittelun 
jo varhain, sillä 12 ja 14 ikävuoden välillä 
hän sävelsi 13 hämmästyttävän laadukas-
ta ja kypsää jousisinfoniaa. D-mollikon-
serton Mendelssohn sävelsi ystävälleen ja 
opettajalleen, viulisti Eduard Rietzille, jo-
ka myöhemmin toimi konserttimestarina 
musiikin historiaan jääneessä, Mendels-
sohnin johtamassa Bachin Matteus-pas-
sion esityksessä. 
  Konserttoa ei ilmeisesti esitetty julkisesti 
Mendelssohnin elinaikana, vaan se painui 
teoksena unohduksiin. Säveltäjän kuole-
man jälkeen hänen leskensä antoi kon-
serton käsikirjoituksen viulistille, joka oli 
kantaesittänyt tunnetumman e-mollikon-
serton. Käsikirjoitus päätyi vuonna 1951 
viulisti Yehudi Menuhinin käsiin, joka 
nosti teoksen uudelleen esiin ja huolehti 
myös sen julkaisemisesta. Menuhin alkoi 
esittää konserttoa ja myös levytti sen. Viu-
lukonsertto d-molli ei ole saavuttanut sa-
manlaista suosiota kuin e-mollikonsertto, 
mutta ajoittain se esiintyy konserttiohjel-
missa. Menuhin on luonnehtinut konsert-
toa kekseliääksi ja yllättävän vähän perin-
teisiin kaavoihin kangistuneeksi.
  Konserton ensiosa alkaa orkesterin joh-
dannolla, jossa osan pääteema tulee voi-
makkaasti esiin. Sooloviulun päästes-
sä ääneen on sillä uutta materiaalia esi-
teltävänään. Oikeastaan koko osa ja sen 
jännitteisyys pohjaa alun kolmisoinnuis-
ta koostuviin yksinkertaisiin, mutta tai-
dokkaasti käytettyihin motiiveihin. Hidas 
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toinen osa alkaa sekin orkesterin johdan-
nolla, ja solistin osuus antaa vaikutelman 
mollisävellajista, mutta musiikki kääntyy 
kuitenkin duurivoittoiseksi. Sooloviulun 
soittama triolikuviointi antaa esimakua 
myöhemmästä e-mollikonsertosta, jol-
le triolikuviointi on tunnusomaista. No-
pean ja sähäkän finaaliosan pääteema tuo 
mieleen energisen kansantanssin tarmok-
kaine rytmeineen. Konserton soolo-osuu-
den tekninen vaativuus kasvaa loppua 
kohden. Konserttoa ei ole syytä pitää pel-
kästään lapsineron säveltämänä kurio-
siteettina, vaan se on taidokasta ja täy-
sipainoista musiikkia, vaikka konsertto 
teoksena onkin jäänyt myöhemmin synty-
neen e-mollikonserton varjoon. 

Edvard Grieg: Sarja Holbergin ajoilta
Norjalainen kansallisromanttisen tyylin 
säveltäjä Edvard Grieg nosti tuotannol-
laan maan kansainväliseen tietoisuuteen 
sekä vaikutti merkittävästi norjalaisen 
kansallisidentiteetin muotoutumiseen. 
Erityisesti pianokonsertostaan ja musii-
kistaan Ibsenin Peer Gynt -näytelmään 
tunnettu Grieg käytti sävellyksissään nor-
jalaista kansanmusiikkia. Musikaaliseen 
perheeseen Bergenissä syntynyt Grieg 
opiskeli pianonsoittoa Leipzigissa ja aloit-
ti uransa esiintyvänä konserttipianisti-
na. Opiskeluaikanaan Grieg sairastui tu-
berkuloosiin, mikä jätti hänelle pysyvän 
keuhkovaurion. Säveltäjä kärsikin heiken-
tyneestä terveydestä koko loppuikänsä.
  Grieg teki musiikillista uraa kotimaansa 
lisäksi Tanskassa ja pääsi tekemään esiin-
tymismatkoja muun muassa Italiaan ja 
Iso-Britanniaan. Vuonna 1880 hänet va-
littiin kotikaupunkinsa Bergenin filhar-
monisen orkesterin musiikilliseksi johta-
jaksi. Uransa aikana Grieg sävelsi lähinnä 
pienimuotoisia teoksia, kuten pianomu-
siikkia, lauluja ja kamarimusiikkia. Laajoi-
hin orkesteriteoksiin hän ei pianokonsert-
toaan lukuun ottamatta oikein tarttunut. 
Griegin musiikin ytimenä on sydämeen-
käypä melodisuus, haikeus ja lämpö sekä 
norjalaisen kansanmusiikin piirteet yh-
distettynä yleiseurooppalaiseen roman-
tiikkaan.

Teosesittelyt Outi Mustonen
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Gustav Holst (1874–1934):
Brook Green Suite (1933), 7’

Prelude. Allegretto
Air. Andante

Dance. Allegro

Felix Mendelssohn (1809–1847):
Konsertto viululle ja jousille d-molli (1822), 25’

Allegro
Andante
Allegro

--- VÄLIAIKA---
  

Edvard Grieg (1843–1907)
Sarja Holbergin ajoilta op. 40 (1885), 20’

Preludium. Allegro vivace
Sarabande. Andante

Gavotte. Allegretto – Poco più mosso – Allegretto
Air. Andante religioso

Rigaudon. Allegro con brio

I viulu  Jyrki Lasonpalo
  Ida Tunkkari
  Lauri Lehto
  Heidi Lehtoranta
II viulu  Lauri Kotila  
  Lahja Pulkkinen
  Tuukka Lehtonen
Alttoviulu  Sari Nevanko   
  Pirkko-Liisa Rautavirta
Sello  Yrjö Pulkkinen   
  Heikki Hotti
Kontrabasso  Kari Ovaskainen
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Ooppera-aarioita sekä lauluja matalalle 
äänelle ja jousiorkesterille sovitettuna.

JUKKA PERKO 
PLAYS CHARLIE PARKER
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Toomas Keski-Säntti, piano
Eero Seppä, basso

Teppo Mäkynen, rummut


