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Kullervo

Keskiviikko 7.12.2022 klo 19.00 
Torstai 8.12.2022 klo 19.00
Madetojan sali

Sakari Oramo kapellimestari 
Tuija Knihtilä mezzosopraano 
Ville Rusanen baritoni 
Polyteknikkojen Kuoro 
Saara Aittakumpu kuoron valmennus 
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri 
Oulu Sinfonia

Käsiohjelma 3 €



Kiitokset konserttikummeille

Varaslähtö klo 18.30 Ravintola Preludissa.  
Haastattelija Kimmo Pihlajamaa. 

K
an

ne
n 

ku
va

: S
ak

ar
i O

ra
m

o 
@

 B
en

ja
m

in
 E

al
ov

eg
a

Ohjelma

Sakari Oramo kapellimestari
Tuija Knihtilä mezzosopraano

Ville Rusanen baritoni
Polyteknikkojen Kuoro

Saara Aittakumpu kuoron valmennus
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri

Oulu Sinfonia

Jean Sibelius (1865–1957):  
Kullervo op. 7 (1892)

Johdanto (Allegro moderato)
Kullervon nuoruus (Grave)

Kullervo ja hänen sisarensa (Allegro vivace)
Kullervon sotaanlähtö (Alla marcia [Allegro molto] - Vivace -Presto)

Kullervon kuolema (Andante)

Kesto noin 1 h 15 min (ei väliaikaa)
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Vuonna 1891 Jean Sibelius meni 
salaa kihloihin Aino Järnefeltin 
kanssa ja matkusti ensimmäi-

sen kerran ulkomaille opiskelemaan 
Wieniin. Molemmat asiat vaikuttivat  
suuresti siihen, että Sibeliuksen 
ensimmäinen laaja orkesteriteos, voi-
daan myös sanoa sinfonia, oli Kaleva-
laan perustuva Kullervo. Ensinnäkin 
fennomaaniperheen tytär Aino tiesi, 
että sulhaskandidaattia ei katsottaisi 
hyvällä, jos hän ei puhuisi suomea. 
Niinpä suhteen alkuvaiheen kirjeen-
vaihto käytiin suomeksi. Lisäksi Aino 
lähetti Wieniin Kalevalan toivoen, että  
Janne saisi siitä inspiraatiota. Ja koska  
Janne oli rakastunut, hän luki Kaleva-
lan Ainon mieliksi.  

Toiseksi Sibeliukselle kävi ulkomailla 
niin kuin nuorille usein – vasta siellä 
hänestä tuli patriootti. Kun Wienin  
itsetietoinen musiikkiälymystö ei 
erottanut Norjaa Suomesta ja piti 
Griegiä Sibeliuksen maanveljenä, ja 
kun kontrapunktin opettaja korosti 
kuria ja sääntöjä enemmän kuin luo-
vuutta ja persoonallisuutta ja kutsui 
Sibeliuksen luonnoksia barbaarisiksi, 
Sibeliuksen uho kasvoi. ”Ollaan sitten 
barbaareja!” hän kirjoitti Suomeen 
ja alkoi suunnitella sinfoniaa, joka 
perustui Kalevalan tarinalle ja nou-
dattaisi niin harmonialtaan, rytmeil-

tään kuin melodioiltaan suomalaisia 
perinteitä. ”Sointuva, oudon raskas-
mielinen monotonia, joka on kaikissa 
suomalaisissa melodioissa” oli se kuva,  
joka hänellä tässä vaiheessa oli koti-
maansa perinteestä.

Sävellystyö alkoi keväällä 1891 Wienis- 
 sä ja jatkui kesällä sukulaisten luona 
Loviisassa. Loppuvuodesta Sibelius 
kävi Porvoossa kuulemassa Larin 
Parasken laulua, vaikka myöhemmin 
väitti tämän tapahtuneen Kullervon 
valmistumisen jälkeen. Syy lienee 
selvä, Sibelius ei milloinkaan halunnut  
kytkeytyä liian tiukasti mihinkään vai-
kutteisiin, ei edes karjalaiseen runon-
lauluun, vaikka se häntä kiinnosti 
ja vaikka se sai hänet järjestämään 
melko epäromanttisen häämatkaan 
Nurmekseen runonlaulajia tapaamaan.  
Aino lähtikin häämatkalta kesken 
vanhempiensa luokse Kuopioon.

Työ jatkui vuoden 1892 alussa Helsin-
gissä, kun Sibelius vaatimattomasti 
vuokrasi Kaivohuoneelta itselleen 
salongin flyygeleineen, koska tarvitsi 
”rauhallisen ja etäisen” työpaikan. Ja 
olihan Kaivopuistosta tosiaan jonkin-
lainen kävelymatka Esplanadin hou-
kutuksiin. Sibeliuksen ensimmäisen 
suuren teoksen edistymistä seurattiin 
myös Päivälehdessä, jonne tämän  

Sibelius 
pääsi naimisiin
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kilpakosija ja ystävä Juhani Aho kir-
joitti: ”Hän asuu Kaivopuiston kylpy-
lässä, jossa hänellä on suuressa 
salissa pöytä, flyygeli, sänky, muuta-
mia tuoleja ja paljon tupakan savua. 
Parhaina työpäivinään ei hän muista 
syödä eikä juoda, vaan on väkevä 
sikari kylläksi ylläpitämään hänen 
elinvoimiaan.”

Kuoron Sibelius muutti vasta loppu-
vaiheessa mieskuoroksi, koska arveli, 
että naisille ei olisi sopivaa laulaa  
sinfonian seksikohtauksessa. Tarina-
han on yleiseurooppalainen sisarus-
rakkaus, kun lapsena toisistaan erote-
tut sisarukset kohtaavat ja rakastuvat. 
Wagnerin Valkyyriassa kaksosten rak-
kaus vain yltyy heidän saatuaan tietää 
olevansa sisaruksia, mutta Kaleva-
lassa Kullervolla ei ole muuta vaihto-
ehtoa kuin surmata itsensä. Kullervon  
puhe miekalleen on kuin suoraan 
Shakespearen draamasta, ja muu-
tenkin tarina sisältää kansainvälistä 
ainesta unohtamatta myyttiä Oidi-
puksessa, vaikka tapahtuu suomalai-
sittain metsässä ja reessä.

Sibeliuksen rohkeasti keskieurooppa-
laisista tyyleistä poikkeava, väkevä ja 
rosoinen musiikki mieskuoroineen ja 

kaksine solisteineen hätkähdytti jopa 
Helsingissä, jossa sinfonia kuultiin 
ensimmäisen kerran 28. huhtikuuta 
1892 säveltäjän johdolla. Silloisessa 
Helsingin kaupunginorkesterissa suu-
rin osa muusikoista oli saksalaisia tai 
venäläisiä, eivätkä he voineet lain-
kaan ymmärtää Sibeliuksen musiikkia. 
Sopraanosolisti Emmy Achté kuvasi 
kirjeessä tyttärelleen harjoituksia: ”En 
unohda koskaan ensimmäistä orkes-
teriharjoitusta, jolloin orkesterin jäse-
net minun laulettuani ensimmäisen 
resitatiivin purskahtivat hillittömään 
nauruun, niin että heidän vartalonsa 
taipuivat aivan kaksinkerroin.”

Kantaesityksen yleisö oli kohteliaan 
hämmentynyt, sillä kaikki halusivat 
uskoa uuden kansallissankarin läpi-
murtoon mutta monikaan ei uskal-
tanut olla vahvasti mitään mieltä 
erikoisesta sinfoniasta. Arvostelijoista 
ruotsinkieliset olivat ilkeimpiä, ja hei-
dän joukossaan oli myös pakinoitsija  
Boulot (eli Leonard Salin), joka 
ilmoitti, ettei lainkaan ymmärtänyt, 
missä kohtaa viritysäänet loppuivat  
ja musiikki alkoi.

Sibelius johti Kullervon muutaman 
kerran ja veti teoksen pois julkisuu-

Silloisessa Helsingin kaupunginorkesterissa 
suurin osa muusikoista oli saksalaisia tai 
venäläisiä, eivätkä he voineet lainkaan 
ymmärtää Sibeliuksen musiikkia. 
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desta kieltäen sen esitykset. Vain 
baritonin väkevä soolo nimellä Kul-
lervon kirous sai säveltäjältä poik-
keuksellisen esitysluvan Kalevalan 
100-vuotiasjuhlassa 1935. Koomista 
on toki, että Kullervon legenda ei 
sisälly vuoden 1835 Kalevalaan, vaan 
Lönnrot lisäsi sen vasta vuoden 1849 
versioon. Sittemmin tästä säveltäjän 
esityskiellosta ei ole välitetty, ja eri-
tyisesti 1990-luvulla alkoi suomalais-
ten kapellimestareiden ja mieskuoro-
jen Kullervo-villitys, jolle ei loppua näy.

Mutta miksi Sibelius hylkäsi Kullervon?  
Moni kriitikko on sitä mieltä, että 
Sibelius pelästyi teilaavia arvosteluja, 
vaikka kukaan muu ei usko ammat-
tikunnan olevan näin vaikutusvaltai-
nen luovien taiteilijoiden työssä. On 
mahdollista, että Sibelius ei mieles-
tään saanut Kullervoa toimimaan. 
Orkesterin käyttö on paikoin niin omi-
tuista, että sitä voi pitää enemmän 
kokemattomuutena kuin persoonal-
lisena ratkaisuna. Kenties hän alkoi 
myös vierastaa Kullervon ohjelmalli-
suutta. Siinähän kerrotaan Kullervon 
tarina melko tarkkaan myös niissä 
osissa, joissa eivät kuoro ja solisti ole 
mukana. Ensimmäinen osa johdat-
telee tulevaan draamaan, toinen osa 
kuvaa Kullervon nuoruutta ja vasta 
näiden jälkeen pääsee mieskuoro 
ääneen kolmannessa osassa, joka 
kuvaa sisarusten kohtaamisen aktei-
neen. Neljännessä osassa Kullervo 
lähtee sananmukaisesti soitellen 
sotaan ja viides on nimeltään Kuller-
von kuolema. 

Myöhemmässä tuotannossaan Sibe-
lius vältti ohjelmallisuutta ja kieltäy-
tyi valaisemasta esimerkiksi sinfo-
nisten runojensa aihetta otsikkoa 
enempää. Kenties hän meni Kuller-
vossa liian pitkälle kuvatessaan yksi-
tyiskohtaisesti kirjallista sisältöä. 
Harvoin muistetaan korostaa sitäkään 
seikkaa, että melko pian Kullervon 
jälkeen Sibelius hylkäsi Kalevalan ja 
astui tietoisesti ulos kansallisroman-
tiikasta ollakseen universaali moder-
nisti. Vain Lemminkäinen (1896) jatkaa 
Kullervon perinnettä.

Helmikuussa 1892 hieman ennen 
Kullervon ensiesitystä Helsingissä 
kuultiin Sibeliuksen toinen orkesteri-
teos, sinfoninen runo En Saga. Siitä 
ei kohistu yhtä paljon, koska se ei 
vastannut sen enempää fennomaa-
nien kuin kansallismielisten tarpee-
seen. Mutta se linja, jonka Sibelius 
musiikissaan valitsi, oli En Sagan 
universaali linja, ei Kullervon kan-
sallinen uho. Ja olihan Kullervosta 
Sibeliukselle iloakin. Sen siivittämänä 
hän pääsi naimisiin Aino Järnefeltin 
kanssa, kun kenraalin fennomaani-
perhe ymmärsi nuoren taiteilijan  
kunnianhimon ja merkityksen. 
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Sakari Oramo kapellimestari

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian orkesterinjohdon professori Sakari 
Oramo on BBC:n sinfoniaorkesterin ylikapellimestari ja Tukholman 
kuninkaallisen filharmonisen orkesterin kunniakapellimestari 
13-vuotisen ylikapellimestarikauden jälkeen. Radion sinfoniaorkesterin 
ylikapellimestari hän oli 2003–2012. 

Oramo kuuluu maailman kysytyimpiin ja arvostetuimpiin kapelli-
mestareihin, ja johtaa säännöllisesti huippuorkestereita kuten Berliinin ja 
Wienin filharmonikot, Pohjois-Saksan radion Elbphilharmonie, Leipzigin 
Gewandhaus ja Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Bostonin sinfoniaorkesteri ja New Yorkin filharmonikot. Oramo on usein 
nähty vieras BBC:n Proms-festivaalien miljoonille katsojille välitettyjen 
avajais- ja päätöskonserttien kapellimestarina.  
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Tuija Knihtilä mezzosopraano

Mezzosopraano Tuija Knihtilä luopui vakinaisesta 
kiinnityksestään Suomen Kansallisoopperan solis-
ti kuntaan vuonna 2010 ja on sen jälkeen toimi nut 
vapaana taiteilijana eri puolilla Eurooppaa  
nykyi sestä kotikaupungistaan Wienistä käsin. 
Knihtilän ohjelmiston ytimessä ovat ooppera-
kirjalli suuden keskeiset suuret mezzo sopraano-
roolit, joita hän on laulanut arvostetuissa 
ooppera taloissa kuten Venetsian La Fenicessa, 

Oslon, Bergenin ja Malmön oopperoissa, Kööpenhaminan ja Tukholman 
kuninkaallisissa oopperoissa. Savonlinnan Oopperajuhlilla Knihtilä vieraili 
kesällä 2022 Bizet’n Carmenin nimiroolissa, minkä lisäksi hän hyppäsi 
Verdin Aidan Amneriksen äänirooliin sairastuneen kollegansa tilalle. 
Vuodenvaihteessa 2021–22 hän vieraili Wienin sinfonikoiden solistina 
Sakari Oramon johdolla. Suomessa häntä kuultiin keväällä 2022 myös 
Hannu Linnun johtaman Sinfonia Lahden solistina. 

Ville Rusanen baritoni

Syntyjään kuopiolainen Ville Rusanen on  
valmis tunut Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta 
musiikin maisteriksi. Kansainvälisesti kysytty 
ja ansioitunut Rusanen on Suomen Kansallis-
oopperan ja Savonlinnan oopperajuhlien lisäksi 
esiintynyt lukuisissa ooppera- ja konsertti-
produktioissa koti- ja ulkomailla. Tuoreimpiin 
rooleihin kuuluvat Rossinin Sevillan parturin 
Figaron rooli Kari Heiskasen uutena ohjauksena 

Savonlinnan Ooppera juhlilla 2019. Teos palaa Savonlinnan ohjelmistoon 
tulevana kesänä. Kuluvalla kaudella Ville Rusanen lauloin nimiroolin 
Brittenin oopperassa Billy Budd Suomen Kansallisoopperassa ja ensi 
keväänä on vuorossa Pingin rooli Puccinin oopperassa Turandot.  Ville 
Rusanen on Lappeenrannan laulukilpailujen miesten sarjan voittaja 
2004 ja yhdessä pianisti Ilmari Räikkösen kanssa Erkki Melartin kamari-
musiikkikilpailun lied-duo -sarjan voittaja vuonna 2002. Ville Rusanen 
on intohimoinen englantilaisen jalkapallon ystävä, jonka kesäisin tapaa 
maastopyörän selästä ja talvisin lumilaudan päältä. 
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Polyteknikkojen kuoro

Maamme merkittävimpiin mieskuoroihin lukeu-
tuva Polyteknikkojen Kuoro (PK) tunnettiin aluksi 
Teknillisen korkeakoulun laulukuntana. Kuoroon 
tullaan edelleen etupäässä Otaniemen teekka-
rien riveistä. PK esittää musiikkia monipuolisesti  
aina renessanssipolyfoniasta serenadeihin ja  
kirkkomusiikista mieskuoroinstrumentin kokei-
le  ville äärirajoille. Kuoron ohjelmisto yltää 
suomalaisesta kansallis roman tiikasta suuriin 

orkesteri teoksiin ja nykykuoromusiikkiin sen kaikessa moni naisuudessa. PK 
on myös aktiivinen uuden kuoromusiikin tilaaja. PK: yhteistyökumppaneita 
ovat useat merkittävät sinfoniaorkesterit kuten BBC:n sinfoniaorkesteri, 
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra koti maisten suurten orkeste-
reiden lisäksi. Polyteknikkojen kuoro on perustettu vuonna 1900. 

 

Saara Aittakumpu 
kuoronjohtaja

Musiikin maisteri Saara Aittakumpu on toimi-
nut Polyteknikkojen kuoron taiteellisena johta-
jana maaliskuusta 2013 alkaen. Aitta kumpu on 
helsinkiläinen kuoronjohdon ammatti lainen, joka 
toimii Polyteknikkojen Kuoron, mieskuoro Valkian, 
perustamansa nais kuoro Kaari-ensemblen ja  
kamari kuoro Kampin Laulun taiteellisena johta-

jana. Hän on toiminut kuoron johdon opettajana ja kouluttajana useissa 
oppi laitoksissa ja kesäkursseilla sekä kuoromestarina ooppera- ja 
oratorio  produktioissa. Aittakumpu suoritti kuoronjohdon A-tutkinnon 
Taide yli opiston Sibelius-Akatemiassa erinomaisin arvosanoin vuonna 2007 
valmistuen samalla musiikin maisteriksi. Saara Aittakumpu on palkittu 
Conductor Prize -erikois palkinnolla Itävallan Linzissä 2015 järjestetyssä 
5th Int. Anton Bruckner -kuoro kilpailussa. Suomen kuoron  johtaja yhdistys 
valitsi hänet Vuoden kuoronjohtajaksi 2018. 
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Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesteri

Vuonna 1972 perustettu Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesteri (KPKO) kuuluu kansainvälisesti 
tunnetuimpiin suomalaisorkestereihin. Perusta-
jansa, kapellimestari Juha Kankaan johdolla 
orkesteri loi kunnianhimoisen profiilin, jonka 
tavaramerkkejä ovat herkästi reagoiva, dynaa-
minen yhteissointi ja laaja ohjelmisto barokista 

tähän päivään. Juha Kangas toimi orkesterin taiteelli sena johtajana  
vuoden 2008 loppuun saakka ja on nykyisin sen kunnia kapelli mestari.

Monikymmenvuotinen yhteistyö säveltäjä Pehr Henrik Nordgrenin 
(1944–2008) kanssa on yksi esimerkki yhteistyökumppanuuksista, joille 
KPKO:n menestys on rakentunut. Orkesterin aktiivinen rooli oman aikansa 
musiikin tekijänä on tuottanut yli 190 kantaesitystä, joista monet ovat 
orkesterin tilauksia. Kotimaisten säveltäjien lisäksi tiiviitä yhteyksiä on 
luotu Pohjoismaiden ja Baltian säveltäjiin. Laajaa kansainvälistä arvostusta 
nauttivalle orkesterille on myönnetty muun muassa Pohjoismaiden 
neuvoston musiikkipalkinto vuonna 1993.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri on tehnyt yli 80 äänitettä, jotka ovat 
herättäneet kansainvälistä huomiota ja levittäneet orkesterin mainetta 
maailmalla. Kotipaikkansa Kokkolan lisäksi KPKO vierailee säännöllisesti 
kotimaassa ja ulkomailla. Kesällä 2019 orkesteri teki uusintavierailun 
maineikkaille Mozart-festivaaleille Saksan Würzburgissa. Euroopan lisäksi 
orkesteri on konsertoinut Japanissa ja New Yorkissa.

Sakari Oramon kauden (2013–2019) päätyttyä Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesterin taiteelliseksi johtajaksi kutsuttiin ruotsalainen 
viulutaiteilija Malin Broman. Solistina, kamarimuusikkona ja musiikin 
johtajana ansioitunut Broman aloitti kautensa syksyllä 2019. 
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ORKESTERIN KANNATUSYHDISTYS PULSSI RY

Orkesterin Pulssi ry (perustettu vuonna 1994) tukee Oulu Sinfonian muusikoita vapaa-ajan toimin- 
 nassa ja monissa orkesterin työhön liittyvissä asioissa, järjestää jäsenille musiikki- ja kulttuuri- 
 matkoja sekä tukee kamarikonsertteja. 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  
sinfoniaorkesteri. Konsertoimme viikoit-
tain Oulun Musiikkikeskuksen Madet ojan  
salissa. Orkesteri aloitti toimintansa 
vuonna 1937, sai oikeuden käyttää kau-
punginorkesterin nimeä vuonna 1954 ja 
kunnallistettiin vuonna 1961. Nykyinen  
nimi otettiin käyttöön vuonna 2005.

Kausikonsertit ovat orkesterin vahva 
perusta. Ohjelmiston täydentävät erilai-
set konserttisisällöt kuten ooppe rat ja 
näyttämöproduktiot, elokuvakonsertit, 
etno- ja jazzmusiikki ja muut rytmimu-
siikin konsertit. Lapsille ja nuorille on 
säännöllistä tarjontaa. Viime vuosina  
syyskausi on alkanut jalkautumiskon-
serteilla palvelutaloihin ja kouluihin 
koko Oulun alueella.

Orkesterin levytyksiin lukeutuvat mm. 
Leevi Madetojan koko orkesterituotanto 
ja Okon Fuoko -balettipantomiimin levy-
tys Arvo Volmerin johtamana. Nimikko-
säveltäjänä vuosina 1997–2009 olleen 
Olli Kortekankaan ooppera Messenius  
ja Lucia sai ensi-iltansa syksyllä 2005, 
ja samalla ooppera levytettiin Volmerin 
johdolla. Vuonna 2009 ilmestyi Mozartin  
aarioita ja alkusoittoja sisältävä levy, 
jonka kapellimestarina on Dmitri  
Slobodeniouk ja solistina Helena Jun-
tunen. Keväällä 2013 ilmestyi Kimmo 
Hakolan ja Toshio Hosokawan kitara-

konsertot sisältävä levy, solistina Timo 
Korhonen ja kapellimestarina Santtu- 
Matias Rouvali. Lokakuussa 2016 Ondine 
julkaisi Klamin ja Englundin viulukon-
sert   tojen levytyksen, jonka Oulu Sinfo nia  
teki viulutaiteilija Benjamin Schmidin 
kanssa Johannes Gustavs sonin johdolla. 
Syyskuussa 2021 ilmestyi Kaiken maa-
ilman kehtolauluja -levy, joka sisältää 
Ismo Alangon tuotantoa, levy tyksen johti 
Jaakko Kuusisto. Marras kuussa 2021 
ilmestyi Sininen Pallo -lastenlevy, jossa 
mukana ovat Tuomo Rannan kari sekä 
Teuvo Pakkalan mu siik ki  luokat ja kapelli-
mestarina Jaakko Jauhiainen. Tuorein 
levy sisältää ruotsa laisen sinfonikon 
Ludvig Normanin musiikkia. Levy ilmes-
tyi syksyllä 2022 ja sen johti Johannes 
Gustavsson.

Orkesterin kapellimestareita ja kehit-
täjiä ovat viime vuosikymmeninä olleet 
Urpo Pesonen, Paavo Rautio, Onni Kelo, 
Rauno Rännäli, Ari Angervo, Peeter 
Lilje, Arvo Volmer, Dmitri Slobodeniouk 
ja Anna-Maria Helsing. Päävierailijoina  
ovat toimineet John Storgårds, Susanna  
Mälkki ja Jaakko Kuusisto. Syksyllä 
2013 ylikapellimestarikautensa aloit-
taneen Johannes Gustavssonin kausi 
päättyi kevääseen 2021. Tammikuussa 
2022 orkesterin ylikapellimestarina 
aloitti Rumon Gamba. 
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äj = äänenjohtaja    väj = varaäänenjohtaja    * = tilapäinen kiinnitys

I VIULU 
Lasse Joamets, 
I konserttimestari
Joonas Pekonen,  
I konserttimestari * 
Heidi Ilmolahti, äj *
Ida Zelenski, väj *
Mia Ohenoja
Johanna Korhonen
Oksana Kumpulainen
Virva Pietilä
Nadya Pugacheva
Ismo Sirén

II VIULU 
Maija Wesslund, äj
Dhyani Gylling, väj
Laura Kangas
Sari Karppinen
Aino Liikanen *
Sari Suihkonen
Toni Tuovinen

ALTTOVIULU 
Johanna Tuikka, äj
Susanna Nietula, väj
Anniina Matinlassi *
Helinä Nissi
Anna-Maija Rousselle
Anfisa Troitskaia

SELLO 
Arto Alikoski, soolosellisti
Greta Ernesaks, äj
Juhana Ritakorpi, väj
Hannele Kerkelä *
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 
Kenneth Sjöwall 

FAGOTTI 
Ann-Louise Wägar, väj   

KÄYRÄTORVI 
Lauri Vasala, äj
Ida Ranta-Nilkku, väj *
Pasi Salminen
Jukka Yletyinen

TRUMPETTI 
Jukka-Pekka Peltoniemi, äj *
Inka Pärssinen, väj *
Helena Vieira

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

TUUBA 
Ilkka Marttila, äj *

PATARUMMUT 
Alejandro Martín Agustín, äj *

LYÖMÄSOITTIMET 
Petri Hänninen, äj *
Nathan Archer *

OULU SINFONIAN MUUSIKOT



12

I TENORI
Christian Elg
Lauri Turto
Yrjö Koski
Antti Juntunen
Antti Koistinen
Lauri Jokinen
Leevi Kähkönen
Jorma Jokela
Sami Heistaro
Mikko Löfroos
Markus Laine
Tuisku Polvinen
Tommi Uimonen
Timo Vehviläinen

II TENORI
Tomas Hyvönen
Leo Laitinen
Kassius Kohvakka
Sami Markkula
Joonas Vataja
Joona Haavisto
Konsta Huuki
Jarkko Jalovaara
Ari Väisänen
Antti Jäänvirta
Jaakko Hakala
Pamir Albayrak

I BASSO
Sauli Kurki-Suonio
Ilmari Uotila
Simo Hellgrén
Otso Hyvärinen
Ari Mujunen
Timi Seppälä
Tuomas Rasku
Eelis Paatero
Henrik Lindberg
Niko Vähäsarja
Ismo Hammer
Tuomas Heikkilä
Jaakko Laitinen
Sami Laine
Kejin Zhou
Juho Ylä-Outinen
Otto Matula
Aapeli Mölsä
Silmu Valaskivi
Joel Kilpeläinen

II BASSO
Heikki Hirvonen
Jan Härkönen
Antti Ilmavirta
Antti Villberg
Nuutti Melkas
Petri Koivisto
Markus Laattala
Niko Rolamo
Juha Wallius
Topi Hämäläinen
Lassi Mölsä
Aimo Kangas
Seppo Ranta-aho
Joni Nevalainen

äj = äänenjohtaja, väj = varaäänenjohtaja

I VIULU
Reijo Tunkkari, 
konserttimestari

Matti Vanhamäki, äj
Kati Niemelä
Andrei Sytchak

II VIULU
Teija Pääkkönen, äj
Annica Heino, väj
Maria Pulakka
Saana Parviainen
Ida Tunkkari

ALTTOVIULU
Emiliano Travasino, 
sooloaltisti

Ari Hanhikoski, äj
Inkeri Halmio-Hanhikoski

SELLO
Janne Virkkala, 
soolosellisti

Ulla Lampela, väj

KONTRABASSO
Oskari Hannula, äj
Oskari Hanhikoski, väj

FAGOTTI
Visa Jämsä, äj

KESKI-POHJANMAAN KAMARIORKESTERI

POLYTEKNIKKOJEN KUORO
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Kuoro
Kullervo, Kalervon poika, 
sinisukka äijön lapsi, 
hivus keltainen, korea, 
kengän kauto kaunokainen, 
läksi viemähän vetoja, 
maajyviä maksamahan.

Vietyä vetoperänsä, 
maajyväset maksettua 
rekehensä reutoaikse, 
kohennaikse korjahansa. 
Alkoi kulkea kotihin, 
matkata omille maille.

Ajoa järyttelevi, 
matkoansa mittelevi 
noilla Väinön kankahilla, 
ammoin raatuilla ahoilla.

Neiti vastahan tulevi, 
hivus kulta hiihtelevi 
noilla Väinön kankahilla, 
ammoin raatuilla ahoilla.
Kullervo, Kalervon poika, 
jo tuossa piättelevi; 
alkoi neittä haastatella, 
haastatella houkutella:

Kullervo
”Nouse, neito, korjahani, 
taaksi maata taljoilleni!” [...]

Neito I 
”Surma sulle korjahasi, 
tauti taaksi taljoillesi!”

III. Kullervo ja hänen sisarensa 
Teksti: Kalevala XXXV: 69-286, passim

Kuoro
Kullervo, Kalervon poika, 
sinisukka äijön lapsi,
iski virkkua vitsalla, 
helähytti helmivyöllä. 
Virkku juoksi, matka joutui, 
tie vieri, reki rasasi. [...]

Neiti vastahan tulevi, 
kautokenkä kaaloavi 
selvällä meren selällä, 
ulapalla aukealla. 
Kullervo, Kalervon poika, 
hevoista piättelevi, 
suutansa sovittelevi, 
sanojansa säätelevi:

Kullervo
”Tule korjahan, korea, 
maan valio, matkoihini!” [...]

Neito II
”Tuoni sulle korjahasi, 
Manalainen matkoihisi!”

Kuoro
Kullervo, Kalervon poika, 
sinisukka äijön lapsi,
iski virkkua vitsalla, 
helähytti helmivyöllä. 
Virkku juoksi, matka joutui, 
reki vieri, tie lyheni. [...]

Neiti vastahan tulevi, 
tinarinta riioavi
noilla Pohjan kankahilla, 
Lapin laajoilla rajoilla. 
Kullervo, Kalervon poika, 
hevoistansa hillitsevi, 
suutansa sovittelevi, 
sanojansa säätelevi:

Kullervo
”Käy, neito, rekoseheni, 
armas, alle vilttieni, 
syömähän omeniani, 
puremahan päähkeniä!” [...]

Kullervon sisar (Neito III)
”Sylen, kehno, kelkkahasi, 
retkale, rekosehesi!
Vilu on olla viltin alla, 
kolkko korjassa eleä.”

Kuoro
Kullervo, Kalervon poika,
sinisukka äijön lapsi,
koppoi neion korjahansa,
reualti rekosehensa,
asetteli taljoillensa,
alle viltin vieritteli.[...]

Kullervon sisar
”Päästä pois minua tästä, 
laske lasta vallallensa 
kunnotointa kuulemasta, 
pahalaista palvomasta, 
tahi potkin pohjan puhki, 
levittelen liistehesi, 
korjasi pilastehiksi, 
rämäksi re’en retukan!”

Kuoro
Kullervo, Kalervon poika, 
sinisukka äijön lapsi, 
aukaisi rahaisen arkun, 
kimahutti kirjakannen, 
näytteli hope’itansa, 
verkaliuskoja levitti, 
kultasuita sukkasia, 
vöitänsä hopeapäitä.
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Verat veivät neien mielen, 
raha muutti morsiamen, 
hopea hukuttelevi, 
kulta kuihauttelevi. [...]

Kullervon sisar
”Mist ’olet sinä sukuisin, 
kusta, rohkea, rotuisin? 
Lienet suurtaki sukua, 
isoa isän aloa.” [...]

Kullervo
”En ole sukua suurta, 
enkä suurta enkä pientä, 
olen kerran keskimmäistä: 
Kalervon katala poika, 
tuhma poika tuiretuinen, 
lapsi kehjo keiretyinen.

Vaan sano oma sukusi, 
oma rohkea rotusi, 
jos olet sukua suurta,
isoa isän aloa!”[...]

Kullervon sisar
”En ole sukua suurta,
enkä suurta enkä pientä, 
olen kerran keskimmäistä: 
Kalervon katala tyttö,
tyhjä tyttö tuiretuinen,
lapsi kehjo keiretyinen. 
Ennen lasna ollessani
emon ehtoisen eloilla
läksin marjahan metsälle, 
alle vaaran vaapukkahan. 
Poimin maalta mansikoita, 
alta vaaran vaapukoita; 
poimin päivän, yön lepäsin. 

Poimin päivän, poimin toisen; 
päivälläpä kolmannella
en tiennyt kotihin tietä: 
tiehyt metsähän veteli,
ura saatteli salolle.

Siinä istuin, jotta itkin. 
Itkin päivän, jotta toisen; 
päivänäpä kolmantena 
nousin suurelle mäelle, 
korkealle kukkulalle. 
Tuossa huusin, hoilaelin. 
Salot vastahan saneli, 
kankahat kajahtelivat: 
’Elä huua, hullu tyttö, 
elä, mieletöin, melua!
Ei se kuulu kumminkana, 
ei kuulu kotihin huuto.

Päivän päästä, kolmen, neljän,
viien, kuuen viimeistäki
kohennihin kuolemahan, 
heitihin katoamahan. 
Enkä kuollut kuitenkana, 
en mä kalkinen kaonnut! 
Oisin kuollut, kurja raukka,
oisin katkennut, katala, 
äsken tuossa toisna vuonna, 
kohta kolmanna kesänä 
oisin heinänä helynnyt, 
kukoistellut kukkapäänä, 
maassa marjana hyvänä, 
punaisena puolukkana, 
nämät kummat kuulematta, 
haikeat havaitsematta.” [...]

Kullervo
”Voi poloinen ,päiviäni, 
voipa, kurja, kummiani, 
[voi] kun pi’in sisarueni, 
turmelin emoni tuoman! 
Voi isoni, voi emoni, 
voi on valtavanhempani! 
Minnekä minua loitte, 
kunne kannoitte katalan? 
Parempi olisin ollut 
syntymättä, kasvamatta,
ilmahan sikeämättä, 
maalle tälle täytymättä. 
Eikä surma suorin tehnyt, 
tauti oike’in osannut, 
kun ei tappanut minua, 
kaottanut kaksiäisnä.”
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Kuoro
Kullervo, Kalervon poika, 
otti koiransa keralle,
läksi tietä telkkimähän, 
korpehen kohoamahan, 
Kävi matkoa vähäisen, 
astui tietä pikkaraisen; 
tuli tuolle saarekselle; 
tuolle paikalle tapahtui,
kuss’ oli piian pillannunna, 
turmellut emonsa tuoman.

Siin ’itki ihana nurmi,
aho armahin valitti, 
nuoret heinät hellitteli, 
kuikutti kukat kanervan 
tuota piian pillamusta, 
emon tuoman turmelusta: 
eikä nousnut nuori heinä, 
kasvanut kanervan kukka,
ylennyt sijalla sillä,
tuolla paikalla pahalla,
kuss’ oli piian pillannunna, 
emon tuoman turmellunna.

Kullervo, Kalervon poika, 
tempasi terävän miekan; 
katselevi, kääntelevi,
kyselevi, tietelevi. 
Kysyi mieltä miekaltansa, 
tokko tuon tekisi mieli 
syöä syyllistä lihoa, 
viallista verta juoa.

Miekka mietti miehen mielen, 
arvasi uron pakinan. 
Vastasi sanalla tuolla:
”Miks’ en söisi mielelläni, 
söisi syyllistä lihoa, 
viallista verta joisi?
Syön lihoa syyttömänki, 
juon verta viattomanki. 
Kullervo, Kalervon poika, 
sinisukka äijön lapsi,
pään on peltohon sysäsi,
perän painoi kankahasen, 
kären käänti rintahansa, 
itse iskihe kärelle.
Siihen surmansa sukesi, 
kuolemansa kohtaeli.

Se oli surma nuoren miehen, 
kuolo Kullervo urohon, 
loppu ainakin urosta, 
kuolema kovaosaista.

V. Kullervon kuolema 
Teksti: Kalevala XXXVI: 297-346
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(ei kausikortit eikä minisarjat):  
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