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ALKUMALJA 
 

Estherin erhe 
 

Hietasaaren herkkusuun Esther Stjärnschantzin 
vahingossa keksimä mansikkainen kuplajuoma.  

Resepti salainen.  
 

 
 

Klo 18.30–18.45 
Valistussalonki 

 

Villa Salmenrannan Kesäkonserttien 
taiteellinen johtaja Maija Väisänen 

esittelee konsertin. 

 

 
 

KONSERTIN JÄLKEEN 
 

Laksrööti 
 

Menneinä aikoina 
parempi väki tarjosi kesävierailleen 

laksröötiä (lax = lohi, bröd = leipä).  
 

Siihen lohi nostettiin Oulu-joesta.  
Leipänä käytettiin rullalle käärittyä rieskaa.  

Tilliä ei sopinut säästellä.  
 

Nykyinen laksrööti on laktoositon.  
Tarjolla myös gluteeniton ja laktoositon kasvisvaihtoehto.   



 
 

KONSERTTIOHJELMA 
 

 
Camille Saint-Saëns (1835–1921) 

Romanssi op. 36 (1874) 
 

Franz Schubert (1797–1828) 
Notturno Es-duuri op. 148 D. 897 (1827) 

Adagio 
 

Louise Farrenc (1804–1875) 
Pianotrio e-molli op. 45 (1857) 

Allegro deciso 
Andante 

Scherzo. Vivace 
Finale. Presto 

 
 

Elina Viitasaari, viulu 
Heikki Takkula, sello 
Maija Väisänen, piano  



ESIINTYJÄT 
 
Viulisti Elina Viitasaari 
on opiskellut Malmön musiikkikorkeakoulussa ja valmistunut 
musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta. Viitasaari soittaa I-
viulua Helsingin kaupunginorkesterissa työskenneltyään sitä 
ennen Suomen Kansallisoopperan orkesterissa. Hän on soittanut 
pitkään myös Savonlinnan Oopperajuhlien juhlaorkesterissa. 
Elina Viitasaari esiintyy aktiivisesti ja laaja-alaisesti eri musiikki-
genreissä.  
 
 
  



Sellisti Heikki Takkula 

aloittaa sellonsoiton lehtorin työn tänä syksynä Lapin 
musiikkiopistossa Rovaniemellä. Takkula on opiskellut Oulun 
konservatoriossa, Sibelius-Akatemiassa ja Rubin-akatemiassa 
Jerusalemissa Israelissa sekä kuninkaallisessa konservatoriossa 
Kööpenhaminassa Tanskassa, missä hän sittemmin asui pitkään, 
perusti perheen ja toimi opettajana eri musiikkiopistoissa. 
Takkula on työskennellyt juontajana ja asiantuntijana eri radio- ja 
televisioyhtiöille ja toimii nykyään myös perustamansa sellojen 
myyntiliikkeen Toonika Oy:n toimitusjohtajana. Vuonna 2012 
Takkula soitti selloa Eurovision laulukilpailussa Azerbaidzanissa 
Suomen edustajaa Pernillaa säestäen. 

 
  



Pianisti Maija Väisänen 
on valmistunut Sibelius-Akatemiasta opettajinaan Liisa Pohjola ja 
Matti Raekallio ja tehnyt jatko-opintoja Joan Havillin johdolla 
Lontoossa Guildhall School of  Musicissa, jonka Master of  
Performance -ohjelmasta hän valmistui erinomaisin arvosanoin. 
Maija Väisänen on palkittu Jyväskylän pianokilpailussa ja 
kansainvälisessä Maj Lind- pianokilpailussa sekä EU-
pianokilpailussa Prahassa.  

Väisänen opettaa pianonsoittoa Sibelius-Akatemiassa ja Itä-
Helsingin musiikkiopistossa ja konsertoi aktiivisesti resitaalein, 
kamariyhtyeissä ja orkesterisolistina. Hän toimii Villa 
Salmenrannan Kesäkonserttien ja Vuotalon Flyygelikuu-konsertti-
sarjan taiteellisena johtajana. Äskettäin Väisänen toteutti laajan 
konserttisarjan, jossa hän esitti kaikki Francis Poulencin 
pianokamariteokset.  
 
 

  



TEOKSET 
 
Romanssi tirehtöörskän  
Pariisin-matkalta 

 

Villa Salmenrannan emäntä, tirehtöörskä Katrin 
Ulfbacka matkusti nuorena ollessaan Pariisiin vuonna 
1874 ja näki Pariisin Oopperassa Jacques 
Offenbachin menestysoperetin Orfeus Manalassa. 
Matkallaan tirehtöörskä on saattanut kuulla jossain 
kahvisalongin sunnuntaikonsertissa myös Camille 
Saint-Saënsin (1835–1921) Romanssin op. 36, sillä 
sen sävellysvuosi on samainen 1874 ja Saint-Saëns oli 
säveltäjänä vähintään yhtä muodikas kuin Offenbach.  

Ovatko elegantti linjakkuus ja ehdottoman 
kirkkaaksi hiottu suhteellisuus ranskalaisen 
romantiikan ajan musiikin perustavimmat 
tyylipiirteet? Ovat, sanoi Saint-Saëns. Romanssinsa 
Saint-Saëns avaa keskitempossa kolmijakoisena ja 
antaa siten teokselle valssin kaltaisen tunnelman. 
Kahdeksan nuottia käsittävä pääaihe pisteellisine 
rytmeineen hallitsee A-osaa, vaikka pääteemaryhmä 
jakaantuukin kahteen taitteeseen. Myös luonteeltaan 
kiihkeämpi väliosa kehittelee pääteeman motiiveja. 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Camille Saint-Saëns.  



Kärsivän neron joutsenlaulu 

 
Elämänsä loppumetreillä Franz Schubertin (1797–
1828) hahmo on kovasti kuin romantiikan ajan 
taiteilijaihanne, kärsivä ja väärinymmärretty nero. 
Kuolemansairaanakin hän sävelsi, sitä innokkaammin, 
mitä vähemmän ympäristö hänen musiikkiaan 
arvosti, tai edes soitti. Teoksia pursusi, ja moni 
inspiraation puuskassa aloitettu teos jäi kesken: 
nykyään Schubertin ihailluin teos on Keskeneräinen 
sinfonia, josta puolet puuttuu.  

Vieläkään ei varmuudella tiedetä, mitkä 
toteuttamatta jääneistä luonnoksista ovat osia 
mihinkin laajamuotoiseen teokseen. Myös Notturno 
Es-duuri op. 148 D. 897 (1827) on mitä 
ilmeisimmin tarkoitettu jonkin laajan teoksen osaksi. 
Lisäksi sen aineksia esiintyy jousikvintetossa D. 956 
ja eräät tutkijat väittävät, että Notturno olisi alun 
perin ollut ensimmäisen pianotrion hidas osa. Tämä 
siitäkin huolimatta, että teoksen piilevää tragediaa 
alleviivaavat pizzicatokoristelut ovat luonteeltaan 
juuri täydellistä ilmaisua jousikokoonpanon 
soitettavaksi.  

Pääteema on karaktääreiltään yhtenevä 
Schubertin kaikkein ihailluimpien melodioiden 
kanssa: jotkut tutkijat väittävät teeman motiivien 
kytkeytyvän Keskeneräisen sinfonian ensimmäisen 
osan sivuteemaan.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franz Schubert.  



Tirehtöörskä ja Louise Farrenc –  
1800-luvun suurnaisia 
 
Tirehtöörskämme Katrin Ulfbacka on harvinainen 
1800-luvun itsellinen nainen: miehensä kuoltua hän 
pitkään leskenä eläen huolehti menestyksekkäästi 
Oulun keskustassa sijainneesta kauppaliikkeestään 
sekä siihen liittyvästä maahantuonti- ja laivaus-
toiminnasta. Ajan patriarkaalisessa yhteiskunnassa 
tällainen astuminen miesten hallitsemille reviireille 
vaati paitsi sattuman tuomia tilaisuuksia, myös 
ainutlaatuisia henkilöominaisuuksia.  

Tällainen tilaisuuden ja luonteen yhdistelmä oli 
myös pariisilaisen säveltäjän Louise Farrencin (1804–
1875) elämäntarinan perusta.  

Siinä missä Alma Mahlerin, Amy Beachin ja 
Fanny Mendelssohnin kohtaloksi tuli olla 
naissäveltäjiä sivuraiteella, Louise Farrenc teki 
elämäntyön Pariisin konservatorion pianonsoiton 
professorina ja nautti arvostusta konsertoivana 
pianovirtuoosina. Näin hän vertautuu Clara 
Schumanniin, joka säveltäjämiehensä Robertin 
kuoltua kohosi maailman ensimmäiseksi 
naispuoliseksi huippupianistiksi.   

Louise Farrencin elämän tilaisuus oli hänen 
isänsä Jacques-Edme Dumont, joka kasvattajana ei 
suostunut vähättelemään tyttäriensä taitoa 
taiteilijoina. Louisen sisar seurasi isäänsä ja sukeutui 
tunnetuksi kuvanveistäjäksi. Louise edistyi nopeasti 
pianotunneillaan, joten isä vei tyttärensä Pariisin 
parhaiden opettajien Muzio Clementin, Ignaz 
Moschelezin ja Johann Nepomuk Hummelin oppiin. 
Ja kun Louise osoitti taipumustaan säveltämiseen, 
opettajaksi hankittiin Pariisin konservatorion 
professori Anton Reicha. Hän piti Louiselle yksityis-



tunteja, sillä konservatorion sävellysopintoihin 
saattoivat osallistua vain miehet.  

Farrencin sävellystuotanto käsittää piano-
musiikkia ja sinfonioita, mutta samalla kun hänen 
teoksensa elävät nyt uutta tulemistaan, huomio 
selvästi painottuu hänen laajamuotoisiin kamari-
teoksiinsa. Hänen viimeisiin sävellyksiinsä lukeutuva 
pianotrio e-molli op. 45 (1857) avaa Farrencin 
suosion salaisuudet: hänen ymmärryksensä aikansa 
musiikillisesta ilmaisusta on täydellistä ja osaaminen 
pianistina virtuoosista. Hän ilmentää saamansa 
koulutuksen mukaisesti tyylipuhdasta ranskalaista 
romantiikkaa, jossa näyttävä bravuuri ja elegantti 
kerronta pidetään tarkoin tasapainossa. Samalla hän 
luo inspiroitunutta melodia-ainesta kaikkiin teoksen 
eri karaktääreihin sen eri osissa ja käyttää 
vakuuttavasti homofonisten perustekstuurien ohella 
kontrapunktia, esimerkiksi heti ensimmäisen osan 
pääteemataitteen päätteeksi.  

Toisen osan laulavuus on tunteikasta käsin 
kosketeltavaksi asti ja soinnutuksen käänteet 
romanttiseen tapaan yllättäviä. Keskitaitteessa sävy 
muuttuu oivaltavasti tummaksi ja marssivaksi.  

Scherzo virtaa elohopeana Mendelssohnin 
tapaan ja finaali, joka yleensä on keskinkertaisen 
säveltäjän kompastuskivi, kiitää pakottomasti kohti 
lopputahtien virtuoosista huipennusta.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Farrenc.  



 

VILLA SALMENRANNAN KESÄKONSERTIT 
 
 

Taiteelliset johtajat 
Markus Vaara & Maija Väisänen 

 
 

Sävelten Siivin ry / Oulu Concert Team 
Irmeli Ristiluoma, puheenjohtaja 

Sari Hourula, rahastonhoitaja 
Anja Hiltunen & Pirkko Rautio, hallituksen jäsenet 

Kimmo Pihlajamaa, vastaava tuottaja 

 

Eläytyjät 
Tirehtöörskä Katrin Ulfbacka – Pirjo Kuusiniemi 

Pihavouti Tahvo Pöllänen – Antti Särkelä 

Piiat – Alma Koivuniemi, Iiris Hurttia, Johanna Huttunen 
Puvustaja – Niina Heikura / OiEi ry 

Historiallinen neuvonantaja – Markus H. Korhonen 
 

Konsertinjärjestäjät 
Jenna Aunio, myyntisihteeri 

Pirkko Rautio, vastaava edusjärjestäjä 
Gabriel Archer, vastaava lavajärjestäjä & tavarakuljetukset 

Päivi-Ilona Airisniemi, vastaava takahuonejärjestäjä & asiakaskysely 

Eila Palojärvi, Laura Palmgren-Neuvonen & Terttu Kortelainen, järjestäjät 
Emma Ylitalo & Alisa Haapaniemi, sivunkääntäjät 

Saila Pihlajamaa, autonkuljettaja 
Eero Koivisto, pianonvirittäjä 

Pasi Timonen / PT Gym, pianoiden siirrot 
 

Käsiohjelmat 
Kimmo Pihlajamaa, tekstit, käännökset & taitto 

Pirkko Rautio & Irmeli Ristiluoma, käännösten tarkistus 
 

Videokuvaus 
Timo Lind, ilmakuvaus 

Kimmo Pihlajamaa, kuvaus 
Lauri Marjakangas, äänitys 

Oskari Koskinen, leikkaus & värimäärittely  



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

www.concertoulu.fi 


