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Jaakko Kuusisto kapellimestari 
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro I Elina Könönen kuoron valmennus
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Konsertin kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan.

Varaslähtö to 9.12. klo 18.30 Ravintola Preludissa. Haastattelija Kimmo Pihlajamaa.

Jaakko Kuusisto kapellimestari
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro 

Elina Könönen kuoron valmennus
Moosa Myllykangas ja Milla Korja visualisointi
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Pähkinänsärkijä, baletti op. 71 (1892)
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Teksti © Maisteriviestintää
Hannele Eklund, Minna Lindgren

UNTAKO VAIN

Pjotr Tšaikovskin kolmas ja viimeinen koko 
illan baletti Pähkinänsärkijä ei ollut alun pe-
rin menestys. Se syntyi tilausteoksena ja 
esitettiin samana iltana yksinäytöksisen oop-
peran Jolanta kanssa. Molemmat perustuvat 
E. T. A. Hoffmannin kertomuksiin. Joulukuun 
ilta Pietarin Mariinski-teatterissa 1892 oli siis 
pitkä. Mutta Pähkinänsärkijän epäonni johtui 
myös tanssijoista ja koreografiasta, ei musii-
kista, joka jäi elämään säveltäjän tehtyä siitä 
sarjan orkesterille. 

Vuoden 1892 balettiversiossa suuren Makeis-
haltijattaren roolin tanssi pullea ballerina ja 
perheen lapsia Klaaraa ja Fritziä esittivät lap-
set. Myöhemmin heidän tanssillista osuuttaan 
on kasvatettu ja tehtäviin vaaditaan ammatti-
tanssijat. Pähkinänsärkijän suuri suosio alkoi 
vasta 1960-luvulla, jolloin amerikkalaiset oop-
peratalot ottivat sen jouluohjelmistoonsa. Väi-
tetään, että yhä edelleen jouluinen satubaletti 
on oopperatalojen talouden runko ja sen lip-
putuloilla katetaan melkein puolet tavoitteista. 

Koreografi Marius Petipa vaikutti suuresti sii-
hen, minkälainen Pähkinänsärkijästä tuli. Hän 
muokkasi tarinan Hoffmannin ja Aleksander 
Dumas vanhemman versioista ja oli hyvin 
tarkka yksityiskohdista määrittäen musiikin 
luonteen, tyylin ja tempon kussakin kohtauk-
sessa. Petipan jälkeen Pähkinänsärkijään on 
tehty kymmeniä koreografioita, joista yksikään 
ei ole vakiintunut muita oikeammaksi. Samalla 
myös musiikkia on muokattu: joskus pudote-
taan osia pois ja toisinaan vaihdetaan järjes-
tystä. Myös tarina muuttuu koreografian myö-
tä, vaikka peruselementit pysyvät samoina.

Ja suunnilleen näin menee baletin Pähkinän-
särkijä tarina: Yläluokkaisessa kodissa viete-
tään joulua, kuusi on koristeltu ja suuri suku 

saapuu paikalle. Lapsille jaetaan lahjoja ja 
kaikki ovat onnellisia kuin Ingmar Bergmanin 
elokuvassa Fanny ja Aleksander, joka onkin 
saanut vaikutteita Hoffmannin kertomuksista. 
Kun suuri kaappikello lyö kahdeksan, paikalle 
saapuu salaperäinen mies, taikuri ja lelukaup-
pias Drosselmaier. Hän on perheen tyttären 
Klaaran kummisetä ja jakelee ympäriinsä lah-
joja, joista hemmotellut kakarat eivät innostu. 
Ainoastaan Kaara ihastuu puiseen sotilaa-
seen, pähkinänsärkijään. 

Kun kaikki ovat jo nukkumassa, kello lyö kak-
sitoista ja Klaara herää. Hän löytää pähki-
nänsärkijän ja nukahtaa, jolloin tarina siirtyy 
tytön uneen. Näyttämö täyttyy hiirisotilaista 
ja alkaa hirmuinen taistelukohtaus. Hiiriku-
ninkaan johtamat joukot pieksevät tinasotilaat, 
ja näiden riveissä taisteleva pähkinänsärki-
jä haavoittuu. Kun Klaara rientää auttamaan 
pähkinänsärkijää, hiiret katoavat ja puusotilas 
muuttuu oikeaksi prinssiksi, joka vie Klaaran 
lentävällä reellä yli lumisen maiseman ih-
meelliseen Makeishaltijattaren valtakuntaan. 
Klaara ja prinssi saavat kuninkaallisen kohte-
lun ja seuraavat erilaisten makeisten ja maus-
teiden tanssikimaraa. Lopuksi Makeishaltijatar 
kavaljeereineen tanssii baletin suurimman 
numeron (Grand pas de deux). Kun tarina 
päättyy, Klaara herää joulukuusen alta puinen 
pähkinänsärkijä sylissään.

Sallinette, että nostan vielä kaksi asiaa Tšaiko-
vskin baletista tietoisuuteenne, nimittäin soit-
timen nimeltä celesta ja alkuperäisen tarinan 
sepittäjän, E. T. A. Hoffmannin (1776–1822). 
Juristiksi kouluttanut Keski-Euroopan kier-
tolainen oli oikealta nimeltään Ernst Theodor 
Wilhelm Hoffmann, mutta vaihtoi kolmannen 
nimensä alkukirjaimen A:ksi kunnianosoituk-
sena ihailemalleen W. A. Mozartille. Hoff-
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mann oli omasta mielestään säveltäjä, mutta 
kun ei saavuttanut haluamaansa menestystä, 
ryhtyi kriitikoksi (kuinkas muuten) ja alkoi jul-
kaista satiirisia tarinoita mm. alter egostaan 
kissasta nimeltä Murr ja kapellimestari Kreis-
lerista, jonka sittemmin Robert Schumann 
ikuisti pianokokoelmaansa Kreisleriana. 

Omaperäisillä, humoristisilla ja usein kitke-
rän yhteiskunnallisilla tarinoillaan Hoffmann 
nousi 1800-luvulla romanttisten taiteilijoiden 
esikuvaksi. Hänen kertomuksissaan on nähty 
niin fantasian, scifin kuin kauhu- ja dekkari-
kirjallisuuden alku, ja hänen tapansa yhdistää 
realismi täyteen epärealismiin unen ja magian 
keinoin on saanut kirjailijat aina Charles Dic-
kensistä Fjodor Dostojevskiin ja Edgar Allan 
Poesta Franz Kafkaan inspiroitumaan toden 
ja epätoden uskottavasta yhdistelmästä. 

Myös säveltäjät ovat pitäneet yllä Hoffmannin 
mainetta klassikkona. Tšaikovskin ooppera Jo-
lanta perustuu samaan tarinaan kuin Leo De-
libes’n baletti Coppelia, Jacques Offenbachin 
ainoa ooppera Hoffmannin kertomukset sot-
kee kirjailijan persoonan tämän omiin tari-
noihin ja Paul Hindemithin ooppera Cardillac 
perustuu sekin saksalaisen juristin erikoiseen 
kynänjälkeen.

Ja sitten celesta. Se on kosketinsoitin, jossa 
pehmeät vasarat soittavat puisen rungon si-
sällä olevia metallilevyjä ksylofonin tapaan. 
Levyjen alla on puiset kaikulaatikot, jotka 
pehmentävät sointia. Soittimen nimi viittaa 
taivaaseen, ja jonkinlainen taivaallinen autuus 
on aina liitetty tähän soittimeen, jonka paten-
toi vuonna 1886 ranskalainen soitinrakentaja 
August Mustel (1842–1919). Mustelin isä oli 
patentoinut vuonna 1853 urkuharmonin, ja 
niitä perheen tehdas menestyksellä rakensi. 
Heidän kolmas keksintönsä, typofoni, ei kos-
kaan saavuttanut suosiota.

Celesta olisi saattanut jäädä kummajaiseksi 
sekin, ellei Tšaikovski olisi pysähtynyt Parii-
siin palatessaan kiertueelta Yhdysvalloissa. 
Juuri tuolloin hänen olisi pitänyt säveltää 
täyttä päätä Pähkinänsärkijää eikä työ oikein 
maistunut. Mutta kuultuaan Pariisissa celes-
taa Tšaikovski innostui. Soittimen erikoinen, 
suurestakin orkesterista erottuva, satumainen 
sointi oli ratkaisu Makeishaltijattaren maail-
maan. ”Olen löytänyt uuden soittimen, joka 
on pianon ja kellopelin risteytys ja soinniltaan 
jumalainen”, säveltäjä kirjoitti kustantajalleen 
ja pyysi tätä välittömästi hankkimaan celestan 
Pietariin. ”Mutta älä kerro tästä kenellekään. 
Pelkään, että Rimski-Korsakov tai Glazunov 
saa kuulla siitä ja käyttää soitinta ennen mi-
nua. Uskon, että soittimesta tulee valtava me-
nestys.” 

Soitin saapui kaikessa hiljaisuudessa Pie-
tariin eikä kukaan saanut tietää Tšaikovskin 
salaisuudesta, eivät varsinkaan säveltäjät 
Rimski-Korsakov ja Glazunov, nuo orkesteri- 
soinnin suuret uudistajat. Kun celesta alkoi 
soida kimmeltävästi helisten orkesterisyven-
nyksessä Pähkinänsärkijän ensi-illassa, ylei-
sön ällistyksellä ja ihastuksella ei ollut rajoja. 
E. T. A. Hoffmann olisi varmasti rakastanut 
Tšaikovskin ratkaisua, olihan hän aina kiin-
nostunut uusista koneista ja kaikista keinoista, 
joilla luotiin taianomainen, epätodellinen tun-
nelma keskelle arkista tosielämää.

Tšaikovskin jälkeen celestaa käyttivät Gus-
tav Mahler sinfonioissaan numero 6 ja 8, 
Giacomo Puccini Toscassa, Richard Strauss 
ja Benjamin Britten useissa oopperoissaan, 
George Gershwin Porgyssa ja Bessissä ja 
Béla Bartók teoksessaan Musiikkia kieli- ja 
lyömäsoittimille sekä celestalle – eikä yleisö 
enää hämmästy, kun Makeishaltijattaren mu-
siikki helähtää soimaan Pähkinänsärkijän toi-
sessa näytöksessä. • 
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JAAKKO KUUSISTO © JUSSI SNICKER

JAAKKO KUUSISTO, kapellimestari

Kapellimestari ja säveltäjä Jaakko Kuusisto 
on myös useissa kansainvälisissä kilpailuissa 
palkittu viulisti, joka kuuluu ahkerimmin levyt-
täneisiin suomalaisiin instrumentalisteihin. 
Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimesta-
ri ja Oulu Sinfonian taiteellinen partneri Jaak-
ko Kuusisto on johtanut useita arvostettuja 
orkestereita Euroopassa, Australiassa, Kana-
dassa ja Yhdysvalloissa. Hän on myös koke-
nut oopperakapellimestari, jonka johtamaan 
oopperaohjelmistoon kuuluvat mm. Sallisen 

Punainen viiva, Humperdinckin Hannu ja Kert-
tu, sekä Eicca Toppisen ja Perttu Kivilaakson 
Indigo, jossa Kuusisto toimi myös orkestroija-
na. Omien oopperoidensa ensi-iltoja ja näy-
töksiä Kuusisto on johtanut mm. Savonlinnan 
Oopperajuhlilla (Koirien Kalevala), Ilmajoen 
Musiikkijuhlilla (Elämälle) sekä Suomen Kan-
sallisoopperassa, jossa tuoreimpana ooppera 
Jää, joka on Suoman Kansallisoopperan ti-
laus. Teos kantaesitettiin vuonna 2019. •
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MADETOJAN MUSIIKKILUKION TYTTÖKUORO

Madetojan musiikkilukion tyttökuoro tunnet-
tiin aiemmin nimellä Madetojan lukion kuoro. 
Koulussa on kaksi kuoroa, joista toinen on se-
kakuoro, nimikäytäntöä selkeytettiin sekaan-
nusten välttämiseksi. Tyttökuorossa on noin 
40 laulajaa ja sitä on johtanut vuodesta 2013 
Elina Könönen.

MOOSA MYLLYKANGAS JA MILLA KORJA, visualisointi
 
Pähkinänsärkijän visuaalisesta maailmasta 
vastaavat kuvataiteilija Moosa Myllykangas 
ja koreografi Milla Korja. Aalto-yliopiston 
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta val-
mistunut Moosa Myllykangas on palkittu ku-
vataiteilija, jonka teoksia on kotimaan lisäksi 
ollut nähtävillä lukuisissa näyttelyissä ympäri 
maailmaa. Sievistä kotoisin oleva Myllykangas 
on myös Kuopion muotoiluakatemiasta val-
mistunut tekstiilitaiteilija. Hänen käsialaansa 
on esimerkiksi Oulun hiippakunnan piispaksi 
vuonna 2018 vihityn Jukka Keskitalon piis-
panvaatteet. ”-- ensimmäinen vaikutelma, 
joka Myllykankaan taiteesta välittyy on nimen-
omaan harmonia, jotain kevyttä ja valoisaa, 
jotain joka tanssii ilmavassa symbioosissa. 
Kuin musiikki”, kuvailee Myllykankaan taidetta 
kirjailija Miki Liukkonen. ”Myllykankaan työt 
ovat kokonaistaideteoksia, ne ovat kuin konk-
retisoitunutta tuulta, valoa, varjoa, jopa ääntä: 
teräs muodostaa vaahtopäämäisiä torneja, 
kupari taipuu kuin aalto, messinki tuo mieleen 
tuulessa kääntyvät puunlehdet.”
 

Madetojan maineikas musiikkilukio perustet-
tiin vuonna 1968, jolloin se oli Suomen ensim-
mäinen musiikkioppikoulu. Madetojan musiik-
kilukioksi se muuttui vuonna 1981. Madetojan 
lukion tyttökuorolaisista kaikilla on taustalla 
instrumenttiopintojen lisäksi vankat musii-
kinteoriaopinnot. Kuoro on kokenut ja taitava, 
Oulu Sinfonian kanssa esiintyminen on sille 
aina mieluinen tehtävä. •

Hollolasta kotoisin oleva tanssitaiteen maiste-
ri, ohjaaja ja koreografi Milla Korja kulkeutui 
1990-luvun alussa tanssiopintojen mukana 
Ouluun. Hän on työskennellyt tanssin paris-
sa vapaana taiteilijana, tanssijana, koreogra-
fina ja opettajana. Korja on opiskellut tanssia 
mm. Kalifornian Yliopistossa Irvinessä ja hä-
nen koreografioitaan on esitetty kymmenissä 
maissa viidellä eri mantereella. Milla Korjan 
työyhteisöjä ovat olleet mm. Matit ja Maijat, 
Rimpparemmi, JoJo, Oulun kaupunginteatteri, 
Iso Ilo sekä lukuisat eri tanssiryhmät ympä-
ri Suomen. Korjan koreografinen tyyli pyrkii 
esittelemään tanssin draamallisen ilmaisun 
monimuotoisuutta. Tällä hetkellä Milla Korja  
toimii Oulun ammattikorkeakolun tanssin leh-
torina sekä tuotannollisissa tehtävissä. •
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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!

Levyt myynnissä 
Madetojan salin lippukaupassa!  

CD 
15 €

CD 
20 €

VINYYLI 
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)

lippupalvelu
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