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Hannele Eklund, Minna Lindgren

KUINKA SUOMESTA TULI OOPPERAMAA

Toisin kuin usein väitetään, ensimmäinen 
suomalainen ooppera ei ollut Fredrik Paciuk-
sen Kung Karl’s jakt vuodelta 1852. Ainakin 
kolme oopperaa on syntynyt ennen Pacius-
ta: Carl Ludvig Lithanderin pastoraalioop-
pera Säckpiparen 1800-luvun alkupuolella ja  
Lantara eli Maalari panttivankina vuonna 1817 
sekä Bernhard Henrik Crusellin itämaisel-
le sadulle perustuva Lilla Slafvinnan (1824). 
Mutta koska Paciuksen ooppera on näistä 
kunnianhimoisin ja esitettiin paikallisin voimin 
Helsingissä, sitä pidetään suomalaisen oop-
peran lähtölaukauksena. Sitä esitettiin useaan 
otteeseen Paciuksen elinaikana, ja kun sävel-
täjä jatkuvasti korjasi teosta, siitä tunnetaan 
ainakin neljä versiota.

Pacius oli saksalainen ja sävelsi oopperansa 
Sakari Topeliuksen ruotsinkieliseen tekstiin. 
Tapahtumapaikka on poliittisesti neutraali Ah-
venanmaa, jonne nuori Kaarle XI saapuu met-
sästysretkelle 1671. Juoni on yhtä kömpelö 
kuin saksalaisissa pelastusoopperoissa aina. 
Pelastaja on nainen, tässä Leonora Beethove-
nin Fideliota muistellen, ja tämä paikallistyttö 
pelastaa kihlattunsa kuolemalta ja siinä sivus-
sa kuninkaan salaliittolaisten juonilta. Vaikka 
kantelekin vilahtaa lavalla, mitään kovin suo-
malaista ei oopperassa ole. Aatelisherra Gyl-
lenstjernan vauhdikas juomalaulu ”Drick, njut, 
älska och dröm” on saksalaisen lajiperinteen
puhdas edustaja. Oopperassa esitys vaatii 
mieskuoron mutta toimii toki ilmankin. Leo-
noran kaunista balladia ”Och havets unga 

tärna” on pidetty suomalaiseen kansalauluun 
vivahtavana, mutta vastaavia haikeita lauluja 
merenneidoista löytyy eri puolilta Eurooppaa.

Vuonna 1891 Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ra järjesti kilpailun suomenkielisen oopperan 
synnyttämiseksi. Yritys ei tuottanut ainutta-
kaan teosta. Myöhemmin kilpailu uusittiin, ja 
nyt tuomaristoa lykästi, sillä mukaan ilmoit-
tautui yksi säveltäjä, ja niin Oskar Merikannon 
Pohjan Neiti (1898) julistettiin voittajaksi ja 
se sai tittelin ”ensimmäinen suomenkielinen 
ooppera”. Merikannon myöhemmät oopperat, 
Jalmari Finnen tekstiin sävelletty Regina von 
Emmeritz (1920) ja Sakari Topeliuksen kir-
joittama Elinan surma (1910) saivat esikoista 
suuremman suosion. Vuosi 1910 on erään-
lainen suomalaisen oopperan merkkipaalu, 
sillä samana vuonna, kun Merikannon Elinan 
surma nähtiin Helsingissä, Turussa sai ensi- 
iltansa Selim Palmgrenin ja J. J. Wecksellin 
Daniel Hjort.

1910-luvulla oopperainto kiihtyi. Erityisesti 
Armas Launis sävelsi unohdettuja suomen-
kielisiä oopperoita (Seitsemän veljestä 1913, 
Kullervo 1917), ja panipa Ilmari Krohnkin ai-
kaansa yritykseen säveltää suomalaista kor-
keakulttuuria Keski-Euroopan tyyliin (Tuho- 
tulva 1918). Saksalainen ooppera oli aivan 
erityisesti suomalaisten säveltäjien mieleen, 
kenties Paciuksen esimerkin mutta myös ylei-
sen Wagner-innostuksen ansiosta.
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Mystiikasta, symbolismista ja teosofiasta kiin-
nostunut Erkki Melartin ihaili Wagneria, ja 
oopperan säveltämiseen hänet innosti fanaat-
tisesti asiaansa suhtautuva wagneriaani Jal-
mari Finne. Jälleen aihe haettiin Kalevalasta, 
sen runoista 3–5, joissa kerrotaan Joukahai-
sen ainoasta siskosta, Ainosta. Ensiesitys oli 
Kansallisteatterissa 1909, ja seuraavan kerran 
Aino nähtiin Savonlinnan Oopperajuhlilla 1912. 
Teos ei ole kadonnut unholaan, sitä on esitetty 
eri puolilla maatamme, ja viimeksi se nähtiin 
Suomen Kansallisoopperassa 2017 konsertti-
esityksenä, nimiroolissa Helena Juntunen.

Aino on symbolinen aikuisten satu Mozar-
tin Taikahuilun, Weberin Taika-ampujan ja 
Wagnerin musiikkidraamojen hengessä. Se 
hyödyntää luonnon mystiikkaa, ja tarina au-
keaakin vasta, kun sen henkilöt ymmärretään 
allegorioiksi. Aino on luonnon symboli, ja hän 
unelmoi sulhasestaan auringosta. Koivu on 
puolestaan Ainon symboli, hänen sielunsa, 
ja kun Väinämöinen laulaa koivun kanteleek-
si, syntyy Suomen musiikki Ainon ja luonnon 
liittona.

Oopperassa on kolme Ainon monologia, jois-
ta keskimmäinen kuullaan toisen näytöksen 
alussa. Se on tänä iltana kuultava Koivuaaria, 
jota myös meditaatioksi kutsutaan. Aino on 
saanut kosijan, Väinämöisen, ja joutuu miet-
timään, valitseeko sulhasekseen auringon vai 
fyysisen rakkauden. Kumpikaan vaihtoehto ei 
tunnu hyvältä. Orkesterin soittama Interlude 
eli välisoitto ennustaa tuhoa, ja siinä vuorot-
telee kaksi Melartinin nimeämästä 22 johtoai-
heesta, Aino ja Huuto. Ooppera ei kuitenkaan 
lopu tuhoon, vaan ekstaasiin, kun Aino heit-
täytyy auringonlaskun värjäämään veteen ja 
kaikki on maailmassa yhtä. Konsertissa loika-
taan Melartinista Aulis Salliseen, jolloin väliin 
jää melkoinen määrä unohdettuja suomalaisia 
oopperoita (säveltäjinä esim. Väinö Raitio, 
Aarre Merikanto, Leevi Madetoja ja Tauno 

Pylkkänen). Teko on oikeutettu, sillä myytti 
Suomesta oopperamaana syntyi vasta, kun 
Aulis Sallinen kiinnostui musiikkidraamasta.

Hyppy sinfonioista oopperaan oli Salliselle 
itselleenkin yllätys, olihan hän vieroksunut 
oopperaa turhan hienostelevana ”kyltyyrinä” 
ja kummastellut sen rajoittunutta teatterikäsi-
tystä. Sallinen vaatikin aina, että hänen oop-
peransa ohjasi puheteatterin puolella harjaan-
tunut tekijä. Librettoja Salliselle kirjoitti aluksi 
Paavo Haavikko, mutta melko pian säveltäjä 
päätyi kirjoittamaan itse oopperoidensa teks-
tit. Sallisen Kullervo (1988) onkin yksi tehok-
kaimpia librettoja (ja sen myötä oopperoita), 
mitä suomeksi on kirjoitettu.

Mahtava suomalainen oopperabuumi alkoi Au-
lis Sallisen ja Paavo Haavikon Ratsumiehestä, 
joka voitti Savonlinnan kaupungin 500-vuoti-
sjuhlan kunniaksi järjestetyn Oopperajuhlien 
sävellyskilpailun 1974. Seuraavana vuonna 
nähtiin Kansallisoopperassa Joonas Kok-
kosen ja Lauri Kokkosen Viimeiset kiusauk-
set, joka lienee eniten esitetty suomalainen 
ooppera. Aulis Sallisen Punainen viiva vain 
vauhditti syntynyttä huumaa. Joel Lehtosen 
romaaniin perustuva ooppera sai ensi-illan 
Kansallisoopperassa 1978. Siitä tuli Ratsu-
miestäkin suositumpi, ja se käynnisti Sallisen 
kansainvälisen oopperamenestyksen. Syntyi-
vät Kuningas lähtee Ranskaan (1983), Kuller-
vo, Palatsi (1993) ja Kuningas Lear (1999).

Sallisen ja Kokkosen 70-luvun oopperoissa on 
muutama yhtäläisyys, joka selittää niiden suo-
sion kansan keskuudessa. Kumpikin yhdistää 
musiikissa taitavasti modernismin laulullisuu-
teen ja kansanomaisiin keinoihin. Aihepiiri on 
aidosti suomalaista ja yleisölle tuttua. Viimei-
set kiusaukset hyödyntää unen ja toden se-
koittumista kuvatessaan Paavo Ruotsalaisen 
kuolinkamppailua ja virsi ”Sinuhun turvaan, 
Jumala” soi läpi oopperan. Teoksen päätteek-
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si kuoro laulaa sen kokonaan eikä Helsingin 
Bulevardin oopperatalossa ollut harvinaista, 
että yleisö veisasi mukana. 

Viimeiset kiusaukset koostuu 14 kohtaukses-
ta. Oopperan alussa ja lopussa ollaan Paavo 
Ruotsalaisen kuolinvuoteella, ja ensimmäinen 
näytös päättyy saarnaajan puolison Riitan 
kuolemaan. Sitä on edeltänyt tieto pariskun-
nan ainoan lapsen, Juhanan, kuolemasta. Elä-
mä ei ole ollut helppoa, ja iloisen riiaamisen 
lisäksi ooppera on näyttänyt myös Paavon ja 
Riitan raivoisat riidat. Kuolinvuoteellaan Riitta 
kiittää miestään, mutta Paavo ei osaa vastata. 
Silloin Riitta pyytää Paavoa lukemaan kiitosp-
salmin. Musiikissa basson keskeyttää puupu-
haltimien, viulujen, celestan ja harpun sointu, 
Riitan kuolinhetki.

Toisessa näytöksessä Riitta on yhä mukana, 
nyt Paavon unissa ja näyissä. Oopperan kym-
menennessä kohtauksessa Paavo tuntee ole-
vansa helvetissä ja vaimo kutsuu häntä saa-
relle, mutta mies ei malta lähteä, sillä vielä on 
saarnattava kansalle. Kalastajamonologi on 
Paavon saarna, jossa hän herättää erilaisin 
vertauskuvin syntiset itsetutkiskelun kautta 
armoon. Kohtaus päättyy jälleen Riitan kut-
suun: ”Tule saareen kiittämään!”

Sallisen Punaisessa viivassa tiivistyy suo-
malaisen demokratian synty köyhän perheen 
näkökulmasta kerrottuna. Mukana on myös 
luonnon symboliikkaa, sillä talviunesta herää-
vä karhu kuvastaa kaikkia perheen isän Topin 
vastoinkäymisiä ja pelkoja. Sallisen dramatur-
giset taidot ovat kiistattomat, ja hän rakentaa 
intensiivistä draamaa kuoron ja vaihtuvien 
tilanteiden avulla. Oopperan kolmas kohtaus 
on tervetullut suvanto Topin ja Riikan kireä-
tunnelmaisessa tarinassa, kun laukkuryssä 
Simana Arhippainen ilmestyy tupaan ja laulaa 
Balladin Vestmanviikistä. Se on itse asiassa 
sitaatti, sillä balladi on Kaustisella taltioitu 

Martta Pullin laulama versio kansanlaulusta. 
Toki Sallinen käyttää materiaalin oopperassa 
omakseen, eikä balladi jää ainoaksi muistu-
maksi kansanmusiikista kokonaisuudessa.

Myös Einojuhani Rautavaara on melodian ja 
harmonian mestari ilman, että olisi joutunut 
tinkimään omasta modernismistaan. Hän 
sävelsi monenlaisia oopperoita aina kansain-
välisesti palkitusta radio-oopperasta Kaivos 
(1962) eri tavoin historiallisiin oopperoihin 
Thomas (1985), Vincent (1990), Aleksis Kivi 
(1997) ja Rasputin (2003), joissa sukelletaan 
oopperalle ominaisesti ihmismielen syvyyk-
siin.

Baritoni Jorma Hynnisen työsarka suoma-
laisten oopperoiden syntymisessä ja esittämi-
sessä on suunnaton. Hän oli Punaisen viivan 
Topi, lauloi lukuisia muitakin rooleja kantaesi-
tyksissä ja tilasi uusia teoksia toimiessaan niin 
Suomen Kansallisoopperan kuin Savonlinnan 
Oopperajuhlien taiteellisena johtajana. Joskus 
1990-luvulla Hynninen, hiihtämisestä laih-
tuneena ja hiuksiltaan hieman harventunee-
na, vilkaisi peiliin ja huomasi muistuttavansa 
Aleksis Kiveä. Näin sai alkunsa Rautavaaran 
ooppera kansalliskirjailijasta. Sen ensimmäi-
nen versio esitettiin Olavinlinnassa kesällä 
1997 ja lopullinen versio Kansallisoopperassa 
2009. Monet laulajat ovat esittäneet Rauta-
vaaran konserttikäyttöön muokkaamia lauluja 
oopperasta, ja suosituin niistä on tänään kuul-
tava Sydämeni laulu. 

Jokainen sukupolvi tuo oman kortensa ke-
koon pitääkseen yllä Suomea oopperamaana. 
Oopperaa alun perin vastustanut Korvat auki 
-Ikäluokkakin on taipunut oopperan mahdin 
edessä etujoukoissaan Kaija Saariaho ja Olli 
Kortekangas. Kortekankaan teosluettelossa 
on yli kymmenen oopperaa, joista vanhimmat 
ovat surrealistisia ja vailla juonta (Short Sto-
ry, 1980, ja tv-ooppera Grand hotel, 1987) ja 
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tuoreimmat kirkko-oopperoita (Elämänkuvat, 
2019, ja Ende und Beginn, 2021). Kortekan-
kaan pettämätön draaman taju ja luontainen 
ymmärrys lauluäänen mahdollisuuksista yh-
distyneenä väkevään soittimelliseen ilmai-
suun on tuottanut Sallisen ja Kokkosen tapaan 
suuren yleisön suosikkiteoksia. Näitä ovat si-
sällissodan tapahtumia kuvaava Veljeni vartija 
Tuomas Parkkisen tekstiin (2017) ja Savon-
linnassa kesällä 2007 nähty Isän tyttö, johon 
säveltäjä teki libreton yhdessä Michael Bara-
nin kanssa. Aiheet ovat jälleen yleisölle tuttuja 
ja siksi sitä helposti puhuttelevia, ja musiikissa 
on aineksia tiukan taidemusiikin ulkopuolelta.

Isän tyttö käsittelee nopeasti vaurastuneen 
maan lähihistoriaa kolmen sukupolven näkö-
kulmasta, kun keskiössä on suuriin ikäluok-
kiin kuuluva Anna sekä tämän äiti ja tytär. 
Tapahtumahetki on 1997, ja kun tarinassa on 
takaumia ja kuoleman takaisia viestejä, liiku-
taan kansallisvaltion koko historiassa. Kes-
kiössä on oikeastaan perhe, se, joka ennen 
oli kiinteä ja sittemmin hajosi sirpaleiseksi. 
Axel on Annan entinen mies, alkoholisoitunut 
ja degeneroitunut. Annan isä on kuollut so-
dassa, ja niin ooppera on jälleen kerran vah-
vojen naisten draama. Kortekankaan musiikki 
on Isän tytössä tavallistakin runsaampaa, 
kun mukana on viittauksia iskelmiin ja 70-lu-
vun taistolaislauluihin. Teos tilattiin Suomen 
eduskunnan 100-vuotisjuhliin ja se nähtiin 
myös Suomen Kansallisoopperassa 2011, kun 
talo vietti 100-vuotisjuhliaan. Kortekangas 
oli Oulu Sinfonian nimikkosäveltäjä vuosina 
1997–2009. Vuonna 2005 kantaesityksensä 
Oulun oopperan produktiona sai Messenius ja 
Lucia, joka myös levytettiin samana syksynä 
Arvo Volmerin johdolla.

Jotta ei unohtuisi, että oopperamaa Suomi on 
sinfoniamaa, konsertti päättyy Joonas Kokko-
sen viimeiseen sinfoniaan vuodelta 1971 sen 
kunniaksi, että tänä vuonna on kulunut sata 
vuotta säveltäjän syntymästä. Neljäs sinfo-
nia on säveltäjänsä lyhyin ja suosituin. Siinä 
huipentuu Kokkosen taito tiivistää moderni 
vapaatonaalinen ajattelu kolmisointuja kaih-
tamattomaan ja rakenteiltaan selkeään ilmai-
suun. Rauhallisten ääriosien muotoa voisi 
kutsua kaareksi, sillä molemmissa noustaan 
täyteen voimaan ja hiivutaan siitä pois. Vauh-
dikkaampi keskimmäinen osa on eräänlai-
nen sovellus muinaisten aikojen sinfonioiden 
scherzoista. •
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KAAPO IJAS, kapellimestari

Kapellimestari Kaapo Ijas valmistui Tukhol-
man kuninkaallisesta musiikkikorkeakoulusta 
vuonna 2017. Sitä ennen hän on opiskellut or-
kesterinjohtoa Taideyliopiston Sibelius-Aka-
temiassa ja Zürichin Taidekorkeakoulussa. 
Hän jatkaa opintojaan Manchesterin Royal 
Northern College of Musicissa.
 
Kansainvälisillä mestarikursseilla opettajina 
ovat olleet muun muassa legendaarinen Ric-
cardo Muti, Johannes Schlaefli, Jaap van 
Zweden, David Zinman, Neeme ja Paavo 
Järvi, Esa-Pekka Salonen ja Jorma Panula. 
Kilpailumenestystä hänellä on muiden muas-
sa Donatella Flick -kapellimestarikilpailusta ja 
Cadaquésin kapellimestarikilpailusta. Vuoden 
2018 Jorma Panula -kapellimestarikilpailussa 
hän tuli kolmanneksi. Assistenttikapellimes-
tarina hän on vieraillut Tukholman Kunin-

kaallisessa oopperassa, Norrlands Operassa, 
sekä helsinkiläisessä OperaBoxissa. Kaudella 
2021–22 hän debytoi mm. Radion Sinfonia-
orkesterin, Puolan Radion Sinfoniaorkesterin, 
Montpellieririn oopperan orkesterin ja Royal 
Liverpool Philharmonicin kanssa.
 
Ijaksen laaja-alainen musiikkihistoria näkyy ja 
kuuluu ennakkoluulottomuutena ja idearikkau-
tena hänen johtamissaan produktioissa. Hän 
rakastaa erityisesti oopperan draamaa, musii-
kin ja teatterin saumatonta liittoa ja suurten 
tuotantojen yhteisöllisyyttä. Soittamisen ja 
säveltämisen lisäksi Ijas on aina ollut kiinnos-
tunut esiintymisestä ja ilmaisutaiteesta sekä 
ryhmädynamiikan taianomaisuudesta, Ijaksen 
omin sanoin: “musiikin ja taiteen hengittämi-
sestä yhdessä muiden kanssa”. •
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HELENA JUNTUNEN, sopraano

Sopraano Helena Juntunen on erinomaisel-
la näyttämöilmaisulla rooleihinsa heittäytyvä 
laulaja, jonka osaamista arvostetaan sekä koti- 
että ulkomailla. Margueriten rooli Gounod’n 
Faustissa Savonlinnan Oopperajuhlilla vuonna 
2002 käynnisti hänen kansainvälisen uransa. 
Hänen tuoreimmat vierailunsa Baselin, Stras-
bourgin ja Ranskan Lorrainen oopperatalois-
sa ovat kriitikoilta kiitosta, samoin Dvorákin 
Stabat Materin sopraanorooli Montpellierissä. 
Tärkeimpien kansainvälisten oopperatalo-
jen ohessa Juntunen vierailee säännöllisesti 
Kansallisoopperassa. Hän on myös kysytty 
konserttisolisti, jonka yhteistyökumppaneita 

© REIJO KOIRIKIVI

ovat maailman eturivin orkesteri kuten Ber-
liinin filharmonikot, BBC:n sinfoniaorkesteri 
ja Tukholman Filharmonikot lukuisten muiden 
ohella. Helena Juntunen on aina valinnut it-
seään kiinnostavia rooleja myös suurten oop-
peratalojen ulkopuolelta. Tällaisia vapaiden 
ryhmien tuotantoja ovat olleet mm. nimirooli 
Veli-Matti Puumalan oopperassa Anna-Liisa 
(2008) ja Siikrin rooli Seppo Pohjolan kirjai-
lija F. E. Sillanpäästä kertovassa oopperassa 
(2017). Helena Juntunen on moninkertainen 
laulukilpailuvoittaja ja vuoden 2016 Karita 
Mattila -palkinnon saaja. •
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NICHOLAS SÖDERLUND, baritoni

Bassobaritoni Nicholas Söderlund lauloi de-
byyttiroolinsa Kansallisoopperassa vuonna 
2007 Fredrik Paciuksen oopperassa Kung 
Karls jakt, ja on sittemmin kuulunut talon 
vakiovierailijoihin. Söderlund on opiskellut 
Salzburgin Mozarteum-yliopistossa ja Sibe-
lius-Akatemiassa, jossa teki lauludiplomin 
vuonna 2008. Oopperaroolien lisäksi Söder-
lund on esiintynyt mm. oratorio- ja passio- 
solistina useiden suomalaisorkestereiden 
lisäksi eri puolilla Eurooppaa. Baselin oop-

peran solistikuntaan hän kuului kaudella 
2008–2009. Savonlinnan Oopperajuhlilla hän 
esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 2014. 
Hän on aktiivinen uuden suomalaisen musii-
kin esittäjä. Hän on kantaesittänyt mm. Olli 
Kortekankaan, Jouni Kaipaisen, Pasi Lyy-
tikäisen ja Jukka Linkolan teoksia. Nicholas 
Söderlundille on myönnetty Suomen Wagner 
-seuran Bayreuth -stipendi, Martti Talvela 
-säätiön tunnustuspalkinto (2007) ja Karita 
Mattila -stipendi (2009). •
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Erkki Melartin: Ainon aaria koivulle 
oopperasta Aino

Tuli kevät, tuli toivo;
tuli kevät, tuli kaiho;
tuli ikuinen ikävä! 
Koitti päivä, koitti riemu; 
koitti päivä, koitti polte, 
mutta tuhoten sydämen.

Minä vuotin aurinkoa sulhokseni.
Tuli Väinö, päivän poika! 
Minä kartin Väinämöistä; 
Jouko tuli turvakseni. 
Siitä taistelu kamala!

Jos jään auringon omaksi -
Se mun polttavi tuhaksi.
Jos jään Väinämön omaksi - 
Hänkin polttavi tuhaksi!

Kun ma lehdossa kävelin
laulelin kevähän kielin,
niin ma kaihoten uneksin kevätyöstä,  
hääilosta.
Missä lienen ensi yönä.
Missä lienen morsiona?

Oot koivuni komea,
sinä, minun syntypuuni,
taitettuna, maahan lyöty,
lehvät kuollehen koruna?

Huokaisitko, nuori koivu?
Heräsimmekö molemmat
tänä kauniina kesänä kuollaksemme?
Libretto: Jalmari Finne

Aulis Sallinen: Balladi Vestmanviikistä 
oopperasta Punainen viiva

Vestmanviiki tietä ratsasti,
jolla hän nuorukaisen kohtasi.
Kuulepas sä nuorukainen mitä sanon sul,
taidatkos sä vastata nää kysymykset mul?

Olen minä oppinut vastailemaan,
viisaan järjen antoi mulle Jumala.
Jos sä tahdot kysyä ne kysymykset mul, 
niin mä tahdon vastata ne vastaukset sul. 
Mikä sitä lintua vikkelämpi on?
Mikä sitä korppia mustempi on? 
Mitkä ovat valkeammat joutsenia?
Ja mikä huutaa kovemmin kuin kurki? 
Ajatus sit lintua vikkelämpi on.
Synti sitä korppia mustempi on.
Enkelit on valkeammat joutsenia,
ja ukkonen huutaa kovemmin kuin kurki. 
Mikä sitä ympyriäistä ympyriäisemp on? 
Missä ne kirkkaimmat kynttilät on? 
Missä ompi majansa auringolla?
ja missä ovat kuolleen miehen jäljet? 

Mikä sen laviamman sillan rakentaa, 
jonka alla kalaset ain virras vaeltaa? 
Mikä on se niin sangen lavia tie,
jota myöten ihmiset ain keviäst vaeltaa? 

Aurinko se pyöreä ja ympyriäinen on 
Taivaalla ne kirkkaimmat kynttilät on. 
Idäss ompi majansa auringolla.
ja haudassa ovat kuolleen miehen jäljet. 

Talvi se laviamman sillan rakentaa,
Jonka alla kalaset ain virras vaeltaa 
Helvetin tie on se lavia tie
jota myöten ihmiset ain keviäst vaeltaa. 
(Trad)
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Olli Kortekangas: Axelin monologi oopperasta Isän tyttö

Yö on pitkä, lyhyt lauseitteni lento.
Heitän sanat ilmaan, vaan en kiinni saa.
Ne ropisevat maahan kuin kaikki nuoruuteni pallot, keilat, unelmat.
Ja siksi istun tässä yksin huonossa seurassa.

Murheet kurkkuun, mies ja isä vastuun väistää.
Eksyin ihan omin neuvoin itseeni.
Niin tottuneesti toistan samat liukkaat valheet niille, teille, sinulle.
Ja silti istun tässä yksin, huonossa seurassa.

Silmät kostuu, suuta kuivaa sentään vielä.
Pullon kylki peilaa pojan pelokkaan.
Se selittelee kaiken parhain päin, jos siltä kauniisti vain pyydän.
Ja niinpä istun tässä yksin huonossa seurassa.
Libretto: Olli Kortekangas ja Michael Baran

Einojuhani Rautavaara: Sydämeni laulu oopperasta Aleksis Kivi 

Tuonen lehto, öinen lehto!
Siell’ on hieno hietakehto,
Sinnepä lapseni saatan.

Siell’ on lapsen lysti olla,
Tuonen herran vainiolla
Kaitsea Tuonelan karjaa.

Siell’ on lapsen lysti olla,
illan tullen tuuditella
Helmassa Tuonelan immen.

Onpa kullan lysti olla,
Kultakehdoss’ kellahdella,
Kuullella kehrääjälintuu.

Tuonen viita, rauhan viita!
Kaukana on vaino, riita,
kaukana kavala maailma.
Aleksis Kivi
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Fredrik Pacius: ”Drick, njut, älska och dröm” oopperasta Kung Karls jakt

 Juo! Nauti! Rakasta ja unelmoi!
Onni pakenee hetkien myötä!
Juo! Nauti! Pikari tyhjäksi!
Ajattele hellää neitoasi!
Elämä on lyhyt ja kuolema pitkä;
Metsästetään siis soittaen ja laulaen!
Juo! Nauti! Rakasta ja unelmoi!
Onni pakenee hetken myötä.

Juo, nauti! Tänään rypäle
Vuotakoon vertaan kuninkaalle ja tytöille!
Juo, ylistä elämän nautintoa!
Seuraavaksi vuodamme sinä ja minä!
Metsästetään vapaasti, niin se käy parhaiten;
Täällä on kuningas se, joka juo eniten!
Juo! Laula! Tänään rypäle
Vuotakoon kuninkaalle ja tytöille!

Juo! Nauti! Kumoa elämä tai kuolema
Yhdessä pisarassa!
Juo! Laula! Rypäleiden hehku
Salamoi ilossa ja murheessa.
Metsästetään vapaasti, metsästetään ilolla,
juo joka päivä ja juo joka yö!
Juo! Laula! Kumoa elämä tai kuolema
Yhdessä pisarassa!
Suom. Juhani Koivisto

Ja meren nuori neito
hän hymyili niin hellästi ja hyväntahtoisesti:
”Mitä teen, Herra kuningas,
Vuorillasi ja linnallasi?
Kuin kukkia mielessä,
Sinun linnasi on vihreä metsä,
Ja minun on sininen aalto,
Ja vaikka me rakastamme ikuisesti,
Kuljemme ikuisesti erillään!”
Suom. Juhani Koivisto

Fredrick Pacius (1809–1891): ”Och havets unga tärna”

Drick! Njut! Älska och dröm!
Lyckan hon flyr med stunden!
Drick! Njut! Bägaren töm!
Tänk på din mö så öm!
Lifvet är kort och döden är lång;
jaga vi fritt med klang och sång!
Drick! Njut! Älska och dröm!
Lyckan hon flyr med stunden.

Drick, njut! Drufvan i dag
blöde för kung och flicka!
Drick, sjung lifvets behag!
Härnäst blöder du och jag!
Jaga vi fritt, då jaga vi bäst;
här är den kung, som dricker mest!
Drick! Sjung! Drufvan i dag
blöde för kung och flicka.

Drick! Njut! Lif eller död
töm i en enda droppe!
Drick! Sjung! Drufvornas glöd
blixtrar i lust och nöd.
Jaga vi fritt, så jaga vi gladt,
dricka hvar dag och dricka hvar natt.
Drick! Sjung! Liv eller död
töm i en enda droppe!
Libretto: Sakari Topelius

Och hafvets unga tärna
hon log så ömt och godt:
”Hvad skall jag, Herre konung,
med dina berg och slott?
Med blommor i hågen
ditt slott är gröna skogen,
och mitt är böljan blå,
och fast vi evigt älska,
vi evigt skilda gå!”
Libretto: Sakari Topelius
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Joonas Kokkonen: Paavon kalastajamonologi oopperasta Viimeiset kiusaukset 

Minun on vielä ennen kuolemaani puhuttava Suomen kansalle.
Onko minun puhuttava? 
On puhuttava, onhan minut kutsuttu.
Heitän keskelle ihmismerta tulisen verkon,
sillä etsin syntisparkoja, 
pyydän kohottaa ja nostaa ja antaa toivoa Kristuksessa uupuneille sieluille.

Jospa vielä samana päivänä tuli koskettaisi tuntoa 
ja sydämen täyttäisi vavistus ja ihastus,
silloin minä puhuisin niin kuin ihmisille, jotka nähdään viimeistä kertaa.

Jospa tulisi paljon kalaa!
Minä raahaisin verkkoa likemmäs rantaa pois oudolta luodolta 
ja puhelisin hiljaa Jumalalle, että jouduttaisiin katumukseen,
parannukseen ja synnin suruun, salaiseen itkun uikutukseen.
Libretto: Lauri Kokkonen
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Joonas Kokkonen: Riitan kuolema oopperasta Viimeiset kiusaukset

Kuinka voit?
Kolmeen vuoteen en näin hyvin. Katso minua, Paavo.
Sairautesi on parantanut sinut.
Näetkö, päivä kirkastuu. Tahdon nähdä korkeita puita.
Rannalla oli korkeita puita. Puut ovat varmaan jo lehdessä.
Ei vielä, on kevättalvi.

Katso korkeita puita. Niiden latvukset piirtävät ilmaan kirkkaita ristejä.
Katso, tuuli ei heiluta niitä. Katso, ne muodostavat kirkkaita varjoja.
Voiko varjo olla kirkas?
Täällä on ollut hyvä asua, on ollut kirkkaita järviä, korkeita vuoria ja tämä saari.
Minä näen rannan.
Näetkö sinä?

Pirtin ovi on matala ja pieni.
Kaksi puista luukkua, joista tuli valoa tupaan, kun lapset leikkivät lattialla.
Vastarannalla on korkea lehtomäki, tuolla petäjikköniemi, tuossa kallajärvi.
Sinä veisasit, kun saatiin kevätkalaa: ”Oi, Herra ilo suuri”.
Luulin, ettet kuullut sitä.
Kaikki kuulin, minäkin hyräilin, lapset saivat ruokaa. Miksi en olisi kiittänyt?
Kiittänyt? Osaatko sinä kiittää? Riitta, minä en osaa.

Tuossa on haka - siinä veräjä. Veräjä on auki.
Onko veräjä auki?
Miksi sen pitäisi olla kiinni?
Kun on väsynyt, ei jaksa aukaista veräjää, mutta se on jo valmiiksi aukaistu.
Herra Jeesus Kristus. Oli viedä uskon.

Tyyntyy iltaan, ei tule halla. Nyt on kiitettävä. Lue minulle kiittämisestä.
Kiitä Herraa, minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, Hänen pyhää nimeänsä.
Kiitä Herraa, minun sieluni,

Juhana tulee tuolla.
kiitä Herraa, minun sieluni.
”Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
Hän, joka antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi,
joka lunastaa henkesi Tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudellaan, 
joka halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.” 
Amen, amen.
Oi, sinä kaikkein armollisin.
Veräjä on auki.
Libretto: Lauri Kokkonen
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Liput 29/ 24 / 14 € (sis. käsittelykulut)

 KAUSIKONSERTTI IX

Jaakko Kuusisto kapellimestari
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro
Elina Könönen kuoron valmennus

Pjotr Tšaikovski: 
Pähkinänsärkijä

to 9.12. klo 19  
Madetojan sali

la 11.12. klo 16 
Kaukametsän sali, Kajaani

Pjotr Tšaikovskin  
jouluklassikko

PÄHKINÄNSÄRKIJÄ

TULOSSA!

 KAUSIKONSERTTI X

Christopher Warren-Green 
kapellimestari
Kasmir Uusitupa 
viulu

Felix Mendelssohn: 
Hebridit
Sergei Prokofjev: 
Viulukonsertto nro 2 g-molli, op. 63
Ludwig van Beethoven: 
Sinfonia nro 7 A-duuri, op. 92

Liput 29/ 24 / 14 € (sis. käsittelykulut)

to 16.12. klo 19 Madetojan sali

BEETHOVEN 7
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äj = äänenjohtaja    väj = varaäänenjohtaja    * = tilapäinen kiinnitys

I VIULU 
Lasse Joamets, 
I konserttimestari
Mikko Sorri, 
I konserttimestari
Maksym Filatov, äj
Nadya Pugacheva, väj *
Romuald Gwardak
Johanna Korhonen
Tiina Kortelainen
Oksana Kumpulainen
Virva Pietilä
Ismo Sirén
Anna Szilágyi *

II VIULU 
Anita Virkkala, äj *
Laura Kangas, väj *
Anna-Briitta Karjalainen *
Sari Karppinen
Marjukka Lahes
Aino Liikanen *
Sofia Linnanmäki *
Sari Suihkonen
Toni Tuovinen

ALTTOVIULU 
Johanna Tuikka, äj
Susanna Nietula, väj
Helinä Nissi
Anna-Maija Rousselle
Emiliano Travasino
Jari Välimäki

SELLO 
Arto Alikoski, soolosellisti
Greta Ernesaks, äj *
Juhana Ritakorpi, väj
Anna Liukkonen
Janne Varis
Harri Österman

KONTRABASSO 
Antoine Greuzard, äj
Anne Seppänen, väj
Fanni Hoppari
Juha Nääppä

HUILU 
Albert Stupak, äj 
Emma Tessier, väj 
Carlotta Petri *

OBOE 
Matti Kettunen, äj 
Paula Nurila, väj 
Antti Turtiainen 

KLARINETTI 
Markku Korhonen, äj 
Michał Konopiński, väj
Kenneth Sjöwall

FAGOTTI 
Eri Ikeda, äj  
Ann-Louise Wägar, väj 
Lorenzo Leone  

KÄYRÄTORVI 
Lauri Vasala, äj
Matias Nässi, väj
Pasi Salminen
Jukka Yletyinen

TRUMPETTI 
Jukka-Pekka Peltoniemi, äj *
Inka Pärssinen, väj *
Gabriel Kote *

PASUUNA 
Erkki Hirsimäki, äj 
Jukka Myllys, väj 
Wen Hong Low 

TUUBA 
Ilkka Marttila, äj *

PATARUMMUT 
Petri Hänninen, äj *

LYÖMÄSOITTIMET 
Atte Karhinen *

OULU SINFONIAN MUUSIKOT
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OULU SINFONIA

ORKESTERIN KANNATUSYHDISTYS PULSSI RY

ORKESTERIN 
PULSSI RY

Orkesterin Pulssi ry (perustettu vuonna 1994) 
tukee Oulu Sinfonian muusikoita vapaa-ajan 
toiminnassa ja monissa orkesterin työhön liit-
tyvissä asioissa, järjestää jäsenille musiikki- ja 
kulttuurimatkoja sekä tukee kamarikonsertte-
ja. Yhdistyksen varat kertyvät jäsenmaksuista 
ja tuotemyynnistä.

Liity Pulssin jäseneksi! Lisätietoa ja  
liittymislinkki www.orkesterinpulssi.fi. 
Pulssin löydät myös Facebookista, 
facebook.com/orkesterinpulssi.

Oulu Sinfonia on maamme pohjoisin sinfonia-
orkesteri. Konsertoimme viikoittain Oulun mu-
siikkikeskuksen Madetojan salissa. Orkesteri 
aloitti toimintansa vuonna 1937, sai oikeuden 
käyttää kaupunginorkesterin nimeä vuonna 
1954 ja kunnallistettiin 1961. Nykyinen nimi 
otettiin käyttöön vuonna 2005. Kausikonser-
tit ovat orkesterin vahva perusta. Ohjelmiston 
täydentävät erilaiset konserttisisällöt kuten 
oopperat ja näyttämöproduktiot, elokuvakon-
sertit, etno- ja jazzmusiikki ja muut rytmimu-
siikin konsertit. Lapsille ja nuorille on sään-
nöllistä tarjontaa. Viime vuosina syyskausi on 
alkanut jalkautumiskonserteilla palvelutaloihin 
ja kouluihin koko Oulun alueella.
 
Orkesterin levytyksiin lukeutuvat mm. Leevi 
Madetojan koko orkesterituotanto ja Okon 
Fuoko -balettipantomiimin levytys Arvo  
Volmerin johtamana. Nimikkosäveltäjänä vuo-
sina 1997–2009 olleen Olli Kortekankaan 
ooppera Messenius ja Lucia sain ensi-iltansa 
syksyllä 2005, ja samalla ooppera levytet-
tiin Volmerin johdolla. Vuonna 2009 ilmes-
tyi Mozartin aarioita ja alkusoittoja sisältävä 
levy, jonka kapellimestarina on Dmitri Slobo-

denioukin ja solistina Helena Juntunen. Ke-
väällä 2013 ilmestyi Kimmo Hakolan ja Toshio 
Hosokawan kitarakonsertot sisältävä levy, 
solistina Timo Korhonen ja kapellimestari-
na Santtu-Matias Rouvali. Lokakuussa 2016 
Ondine julkaisi Klamin ja Englundin viulu-
konserttojen levytyksen, jonka Oulu Sinfonia 
teki viulutaiteilija Benjamin Schmidin kanssa 
Johannes Gustavssonin johdolla. Syyskuussa 
2021 ilmestyi Kaiken maailman kehtolauluja 
-levy, joka sisältää Ismo Alangon tuotantoa, 
levytyksen johti Jaakko Kuusisto.
 
Orkesterin kapellimestareita ja kehittäjiä ovat 
viime vuosikymmeninä olleet Urpo Pesonen, 
Paavo Rautio, Onni Kelo, Rauno Rännäli, Ari 
Angervo, Peeter Lilje, Arvo Volmer, Dmitri 
Slobodeniouk ja Anna-Maria Helsing. Pää-
vierailijoina ovat toimineet John Storgårds, 
Susanna Mälkki ja Jaakko Kuusisto. Syksyllä 
2013 ylikapellimestarikautensa aloittaneen 
Johannes Gustavssonin kausi päättyi kevää-
seen 2021. Tammikuussa 2022 orkesterin 
uutena ylikapellimestarina aloittaa Rumon 
Gamba ja taiteellisena partnerina Jaakko  
Kuusisto.
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Kausikortilla koko kevään kausikonsertit edulliseen 
pakettihintaan kausiasiakkaan huippuetuja unohtamatta!

 
Myyntiaika 21.11.2021–10.1.2022.

Perushinta 210 €  |  Eläkeläinen 180 €  |  Opiskelija 120 €
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TULETHAN VAIN 
TERVEENÄ KONSERTTIIN.

PESETHÄN KÄTESI JA KÄYTÄTHÄN KÄSIDESIÄ.

HUOLEHDITHAN TURVAVÄLEISTÄ.

Antoisaa konsertti-iltaa!

LEVY NYT  MYYN NISSÄ 
MADETOJAN SAL IN  L IPPUKAUPASSA!

CD 20 €   I  V INYYLI 36 €



Oulun Musiikkikeskus
Leevi Madetojan katu 1–3

PL 4, 90015 Oulun kaupunki

www.oulusinfonia.fi

LIPUNMYYNTI

Madetojan salin lippukauppa
Avoinna Oulu Sinfonian konserttipäivisin klo 11–19.30

Oulun Musiikkikeskus
Leevi Madetojan katu 1–3, 90015 Oulu

Ovimyynti puh. 050 594 9704

•

Ticketmaster Suomi lippukaupat ja verkkokauppa
www.ticketmaster.fi > Lippukaupat

Puhelinmyynti: 0600 10 800 
(1,98 € / min + pvm)
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