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Varaslähtö klo 18.30 Ravintola Preludissa.  
Haastattelija Kimmo Pihlajamaa. 
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John Storgårds kapellimestari 
Anna-Kristiina Kaappola sopraano 

Virpi Räisänen mezzosopraano 
Christian Juslin tenori 

Markus Suihkonen basso 
Helsingin kamarikuoro 

George Parris kuoron valmennus
Lapin kamariorkesteri

Oulu Sinfonia

Ludwig van Beethoven (1770–1827):  
Sinfonia nro 9 d-molli op. 125 (1824)

Allegro ma non troppo e un poco maestoso
Scherzo: Molto vivace – Presto 

Adagio molto e cantabile – Andante cantabile 
Finaali: 

Presto – Allegro assai – Allegro assai vivace (alla Marcia) –  
Andante maestoso – Adagio ma non troppo ma divoto –  

Allegro energico e sempre ben marcato – Allegro ma non tanto –  
Presto – Maestoso – Prestissimo 

Kesto noin 1 h 15 min (ei väliaikaa)
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F riedrich Schiller oli valistus-
henkinen näytelmäkirjailija ja 
runoilija, jonka vapauden, vel-

jeyden ja ilon sanoma puhutteli  
nuorta Ludwig van Beethovenia voi-
makkaasti. Jo tammikuussa 1793 
Schiller sai kirjeen tuntemattomalta 
22-vuotiaalta säveltäjältä Wienistä. 
Kirjeessä pyydettiin lupa säveltää  
runo An die Freude musiikiksi. Schiller 
suhtautui pyyntöön suopeasti, koska 
nuorukainen vaikutti olevan vakavis-
saan ja ilmoitti pyrkivänsä työssään 
täydellisyyteen. Mutta saatuaan 
runon käyttöönsä Beethoven ei tien-
nyt, mitä olisi tehnyt. Siitä syntyi 
ensin yksinlaulu, joka päätyi roska-
koriin. Sen jälkeen runo sai odottaa 
30 vuotta löytääkseen paikkansa 
musiikissa.

An die freude (Oodi ilolle) ei ole kir-
jallinen mestariteos – ja siksi se sopii 
sävellettäväksi. Täydellinen teksti 
tuhoutuu joutuessaan säveltäjän 
kynsiin, mutta inspiroiva, keskinker-
tainen teos on oiva lähtökohta, kun 
tavoitteena on jotakin niinkin mah-
dotonta kuin yhdistää musiikki ja 
sanat. Runo on kirjoitettu kesällä 
1785, kun nuori ja rahaton, sensuu-
rin uhriksi joutunut entinen sotilas-
lääkäri, nykyinen vapaa taiteilija oli 

26-vuotias ja joutunut hankaluuksiin 
Rosvot-näytelmänsä ansiosta.

Vasta myöhemmät ajat valjastivat 
Schillerin vapausaatteen symboliksi:  
1800-luvulla erityisesti Venäjällä ja 
Italiassa luettiin posket hehkuen 
Schilleriä, ja tunnemmekin osan 
hänen näytelmistään Verdin ooppe-
roina. Schiller on taipunut lähes 
mahdottomaan, varmasti tahtomat-
taan, sillä 1900-luvulla sekä Saksan  
kansallissosialistit että DDR:n kom-
munistit vannoivat Schillerin nimeen. 
Lähes yhtä käyttökelpoinen on  
Beethovenin säveltämä hymni  
Schillerin tekstiin. Se ei ole vain EU:n 
tunnussävel, vaan se riennetään soit-
tamaan, kun Berliinin muuri murtuu, 
kun YK aloittaa suuret kokouksensa, 
kun jossain allekirjoitetaan rauhan-
sopimus tai vihitään käyttöön uusi 
konserttisali.

Hieman politiikkaa
Sinfonia kuultiin ensimmäisen ker-
ran Wienin Kärntnertor-teatterissa 
7.5.1824. Aika oli mitä mielenkiintoi-
sin, ja siksi se synnytti jotain sel-
laista kuin Beethovenin yhdeksännen 
sinfonian. Schillerin runo on kirjoi-
tettu neljä vuotta ennen Ranskan 
vallankumousta, pelokkaassa, mutta 
uhmakkaan optimistisessa ajassa, 

Ilon julistus  
vie kohti valoa
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jolloin uskottiin, että ihmiskunta 
kulkee tasa-arvoisena pimeydestä 
kohti valoa. Suuret hallitsijat ja kir-
kon voima tulisivat kaatumaan, kun 
demokratia ja kansan tasavertaiset 
oikeudet ymmärrettäisiin. Vuosisata 
vaihtui kuitenkin sekavassa kauhun 
kaaoksessa, kun kenraali Napoleon 
työnsi toisen kätensä takin rinnuk-
sesta sisään, julisti itsensä keisariksi 
ja halusikin koko Euroopan tyranniksi.  
Beethoven repi irti kolmannen sinfo-
niansa kansilehdelle kirjoitetun omis-
tuksen Napoleonille, mutta ei luopu-
nut optimismista. 

Napoleonin sodat kestivät sietämät-
tömän kauan ja olivat siihen asti 
tuhoisin ihmiskunnan kokema teu-
rastus. On arvioitu, että niissä kuoli 
kaksi ja puoli miljoonaa sotilasta ja 
miljoona siviiliä. Aatteellinen mieli-
ala romahti, katkeruus vallitsi mielet 
ja kansa vajosi köyhyyteen. Vasta 
kesällä 1815 Napoleon oli lopullisesti 
nujerrettu Waterloon taistelussa ja 
hänet karkotettiin St. Helenan saa-
relle miettimään tekojaan. Vanhat  
suurvallat nousivat tukevoittamaan  
asemiaan, ja Wieniin kokoontui 
kongressi jakamaan sirpaloituneen 
Euroopan. Ranska luopui valloitta-
mistaan alueista, Alankomaiden 
kuningaskunta syntyi ja saksankieli-
nen Eurooppa jaettiin uudelleen. 41 
Saksan valtiota allekirjoitti sopimuk-
sen, joka nosti jo hajonneen Pyhän 
saksalais-roomalaisen valtakunnan 
tilalle Saksan liiton. Sitä johtivat  
Preussi ja Itävalta. 

Ripaus ajan henkeä
Beethoven oli saksalainen, Bonnin  
pienestä kaupungista, eikä hän kos-
kaan väsynyt pilkkaamaan itävalta-
laisia, joita piti pinnallisina ja rasit-
tavina. Wien oli hänen mielestään 
täynnä kitshiä ja krääsää, ja sen 
intellektuellien musiikkimakua 
kuvasti se pöyristyttävä tosiseikka, 
että kaupungin suosituin säveltäjä 
oli Gioacchino Rossini. Vuonna 1822 
koko Wien kohisi 11-vuotiaasta Franz 
Lisztistä, ihmelapsesta, jonka soitto 
oli Beethovenin silmissä silkkaa sir-
kusta. Sen sijaan, että ihmiset olisi-
vat puhuneet taiteesta, he hämmäs-
telivät, kuinka monta nuottia soittaja 
saa mahtumaan yhteen sekuntiin. 
Carl Czerny nautti suurta suosiota 
tehdessään monsterimaisia sovituk-
sia Rossinin alkusoitoista kuudelle-
toista pianolle, ja kun ihmeelliset 
herra Basilius Bohdanowiczin kah-
deksan lasta lauloivat taukoamatto-
mana luuppina Rossinin aarioita eri 
kielillä, Wienin konserttiyleisö oli 
ihastuksissaan, mutta yksinäinen 
Beethoven entistä kiukkuisempi.

1820-luvulla Beethoven oli niin täynnä 
wieniläisyleisön mauttomuutta, että 
harkitsi yhdeksännen sinfonian ensi-
esityksen järjestämistä Berliiniin, 
koska kukaan Wienissä ei ymmärtäisi 
todellisesta taiteesta mitään. Mutta 
silloin 30 vaikutusvaltaista wieniläistä  
kirjoitti hänelle vetoomuksen. Siinä 
ylistettiin Beethovenin neroutta ja 
merkitystä Itävallan kansalle niin 
imartelevasti, että säveltäjä taipui ja 
kantaesitys saatiin Wieniin. 
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Eivät nuo vaikutusvaltaiset wieniläiset  
toki tienneet, minkälainen sinfonia 
Beethovenilla oli suuren takkinsa 
taskussa, mutta sen he tiesivät, että 
oli kulunut kaksitoista vuotta sävel-
täjän edellisestä sinfoniasta. Ja jos 
tämä erikoinen mies pohti jotakin 
vuosikausia, lopputulos ei varmasti 
ollut mikään tavallinen päivänkakkara.  
Beethoven oli myös kertonut ideas-
taan, joka oli kiistatta ennen kuulu-
maton. Suuren kuoron ja neljän laulu-
solistin lisääminen sinfoniaan ei ole 
saanut tänä päivänäkään kaikkien 
hyväksyntää. Monille sinfonia on 
nimenomaan siksi niin suurenmoinen 
keksintö, että siinä ei ole sanoja, ei 
ohjelmaa eikä julistusta, jolloin se on 
vapaa ideologiasta, politiikasta, filo-
sofiasta ja sentimentaalista symboli
kielestä. 

Kun vanhat monarkit palasivat valta-
istuimilleen, heillä oli aiempaa voi-
makkaampi epäluulo kansaa kohtaan. 
Sensuuri oli kovaa ja sananvapauden 
rajoitukset niin suuria, että Itävallasta  
voi hyvin puhua poliisivaltiona. 
Ammattivakoojat ja vapaaehtoiset 
kielikellot pitivät yllä pelkoa, ja kuu-
ron Beethovenin keskusteluvihkois-
takin löytyy tuon tuosta viittauksia 
siihen, että keskustelua ei ole syytä 
jatkaa julkisesti.

Ja kun kaikki julkinen tehdään mah-
dottomaksi, ihmisen mieli kääntyy 
sisäänpäin, varsinkin taiteilijan. Yksi-
lön tunteet olivat nyt taiteen koh-
teena, hänen intiimit ajatuksensa ja 
maailmansa. Samalla taiteilijasta, 
muiden ajatusten ja tunteiden tul-

kista, tuli ylivertainen nero, ainoa 
vapaa sielu, ja taideteoksilta odotet-
tiin kuolemattomuutta ja yksilölli-
syyttä. 

Stendahl, Heinrich Heine, Aleksander  
Puškin, Byron – kaikki he, jotka kir-
joittivat 1820-luvulla, kirjoittivat 
vapaudesta. Freiheit! Siitähän Goethe 
ja Schiller kirjoittivat 50 vuotta aikai-
semmin. Kun muu maailma vajosi 
sodan jälkeiseen pessimismiin, taitei-
lijat eivät luovuttaneet. He uskoivat 
yhä humanismiin, valoon pimeyden 
jälkeen, mielen vapauteen, jopa iloon, 
joka on Beethovenin yhdeksännen 
sinfonian tärkein sanoma. Beethoven 
halusi hieman helpottaa ihmiskunnan 
tietä valoa kohti, hän toivoi ihmisten 
ymmärtävän oman eettisen poten-
tiaalinsa.

Ensiesityksen aikaan
Beethoven oli 53-vuotias, kun yhdek-
säs sinfonia kuultiin ensimmäisen 
kerran. Hän oli jo ylittänyt kymme-
nellä vuodella wieniläisten miesten 
eliniänodotteen. Aikalaiset suhtau-
tuivat Beethoveniin kuin vanhuk-
seen ennen – kunnioittaen. Sinfonian 
ensiesityksestä on paljon tarinoita. 
Olette kuulleet sen, miten Beetho-
ven johti orkesteria, vaikka musiikki 
oli jo päättynyt, miten hän ei kuul-
lut yleisön suosionosoituksia, ja 
vasta kun sopraano ystävällisesti 
käänsi maestron yleisöön päin, hän 
ymmärsi, että se hurrasi ja taputti 
seisaaltaan. 

Osa muusikoista ja kuorolaisista oli 
sitä mieltä, että heidän osuutensa 
oli osoitus säveltäjän mielenvikai-
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suudesta, ja koska koneisto oli suuri 
ja tempovaihdokset poikkeuksellisen 
tiuhassa, kapellimestareita oli  
Beethovenin lisäksi kaksi. Naissolistit  
olivat nuoria: sopraano Henriette 
Sontag vain 18-vuotias ja altto  
Caroline Unger 21-vuotias. Beethoven 
kohteli naisia yhtä kömpelösti kuin 
jotkut kapellimestarit ja säveltäjät 
tänäkin päivänä.

”Laulajattaret kävivät täällä tänään. 
Ja kun he kerta kaikkiaan vaativat 
saada suudella kättäni, ja kun he oli-
vat kiistatta kauniita, minä tarjosin 
heille mieluummin suuni suudelta-
vaksi.” Beethoven tarjosi nuorille lau-
lajattarille myös päivällisen ja kaatoi 
runsaskätisesti viiniä, jonka oli saanut 
lahjaksi joltain ihailijaltaan. Sen oli 
tarkoitus olla parasta mahdollista 
viiniä, mutta se olikin pilaantunutta. 
Henriette Sontag oksensi seuraavana 
päivänä 15 kertaa, mutta kuultuaan, 
että olisi menettänyt harjoituspalk-
kion, jos olisi jäänyt kotiin, hän hoi-
perteli teatterille harjoituksiin. Tällai-
nen urheus teki Beethoveniin suuren 
vaikutuksen. Mutta laulajat eivät 
olleet aivan yhtä ihastuneina säveltä-
jään. Altto Caroline Unger erehtyi 
huomauttamaan, että muutama tahti 
hänen osuudestaan oli kirjoitettu 
liian korkealle. Hän sai säveltäjältä 
vihaisen vastauksen: ”Opetelkaa lau-
lamaan! Kyllä ne äänet tulevat.”

Muutkin kuin Caroline Unger ovat 
olleet sitä mieltä, että Beethoven ei 
tiennyt, miten lauluäänelle kirjoite-
taan. Tietysti hän tiesi. Ensinnäkin 
hän halusi, että musiikista kuuluu 

pinnistys ja taistelu, sillä siitä yhdek-
sännessä sinfoniassa on kyse, taiste-
lusta, jota ihmiskunnan on kestettävä 
saavuttaakseen jotain parempaa. Toi-
seksi hän ei suhtautunut lauluääneen 
niin kuin Rossini ja muut italialaiset 
oopperasäveltäjät. Hänelle lauluääni 
oli instrumentti siinä missä orkesterin 
eri soittimetkin. Yhdeksännessä sin-
foniassa ei ole oleellista saada selvää 
sanoista, ei edes tärkeätä erottaa 
solistikvartetin eri lauluäänet.  
Beethovenille ihmisäänet, varsinkin 
solistinelikko, oli soinnillinen klöntti, 
joka mielenkiintoisesti elää ja muut-
taa muotoaan ja väriään.

Itse teos
Ulkoisesti yhdeksäs sinfonia pysyy 
sääntöjen rajoissa, ei mitoiltaan, 
mutta rakenteiltaan. Aluksi kuulija 
joutuu pinnistämään aistejaan, koska 
pitkään ei kuulu mitään. Siitä sitten  
herätään ensimmäiseen osaan, joka 
on kauniisti sonaattimuotoinen,  
d-mollissa pysyttelevä, mutta aina 
välillä duuriin luiskahtava. Toinen osa 
on scherzo, täynnä vihaista räjähtä-
vyyttä edelleen d-mollissa. Se on 
kolmijakoinen, kuten kuuluukin, 
muta aksentit notkauttavat sen kuu-
lostamaan tasatahtiselta. Triokin 
scherzosta löytyy, ja se on fuuga, 
joka muuttuu aidoksi kehittelyksi ja 
venyttää väliosan lähes yhtä pitkäksi 
kuin aloitusosa. Kolmas, hidas osa 
on B-duurissa, ja siinä esitellään ja 
muunnellaan kaksi teemaa niin lem-
peästi, että Arturo Toscanini sanoi, 
että se pitäisi johtaa polvillaan. 
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Viimeinen osa tuo sitten eteemme 
kaikki ongelmat. Sen pääasiallinen 
sisältö on siirtyä d-mollista D-duu-
riin ja julistaa ihmisyyttä, veljeyttä, 
vapautta ja ennen kaikkia iloa. Siinä 
on maailman kuuluisin teema, joka 
on harvinaisen pitkä ja sisältää sekä 
kertauksia että muunnoksen itses-
tään, jolloin syntyy päättymättömyy-
den harha. Ennen kuin teema tuo-
daan iloksemme, Beethoven herättää 
yleisön kauhealla riitasoinnulla ja 
patarumpujen melskauksella, totaa-
likaaoksella kelpo barokkisäveltäjän 
tyyliin. Sen jälkeen orkesteri hauskasti  
harhailee kuin etsien ajatusta ja ereh-
tyy soittamaan pätkän ensimmäisen 
osan teemaa (ei se ollutkaan tämä), 
pätkän toisen osan teemaa (äh, ei 
tämäkään), ja vielä kolmannes takin 
vihjeen samaan aikaan, kun sellot ja  
bassot änkyttävät, että heillä olisi 
tässä aika hyvää soitettavaa tuloil-
laan. Vähä vähältä päästetään ilmoille 
teemojen teema, mutta hiljaa, piano 
pianissimo, lempeästi ja julistamatta 
vain matalien jousten soittamana. 
Teemahan sitten kuullaan aika monta 
kertaa, itse asiassa 14 kertaa, ja kun 
se kestää lähes minuutin, puolet 
finaalista on pelkkää teemaa.

Kun sinfonia on jatkunut puhtaana 
soitinmusiikkina 45 minuuttia, hiljaa 
aloillaan istunut basso nousee seiso-
maan ja kajauttaa korkealta aloitus-
repliikkinsä: O Freunde! Hei, ystävät! 
Tai niin kuin nykyään sanottaisiin: Hei 
haloo! Nämä resitatiivin sanat eivät 
ole Schilleriä, vaan Beethovenia.  
Hän käytti Schillerin runoa melko 
vapaasti, tietenkin. Kahdestatoista 

säkeistöstä kelpasi sinfonian mate-
riaaliksi vain neljä. Lisäksi kahdesta 
hän käyttää muutamaa säettä ja 
toistaa runon alkua useaan kertaan. 
Ja alun hän sepitti itse. Siinä basso 
pannaan pysäyttämään kakofonia, 
ikään kuin hän kritisoisi säveltäjää 
pyytäessään jotain vähän miellyttä-
vämpää tilalle. Ja juuri nämä sanat 
ovat ne ensimmäiset, jotka sinfoniassa 
ihmisääni pantiin laulamaan. Olisiko 
se huumoria?

Basson avauksesta alkaa aivan uusi 
maailma. Aiemman hienovaraisen, 
absoluuttisen, arvoituksellisen ja 
usein maltillisissa nyansseissa kul-
kevan sinfonian loppu yltyy ja kiihtyy 
paikoin sekavaksi huutamiseksi, sillä 
kuoron sopraanot ja tenorit laulavat  
tahtikaupalla korkeammalla kuin 
heille olisi luontevaa. Siihen päälle 
vielä neljä tähtisolistia ja kaaos on 
valmis, vaikka juuri siitä meidän piti 
päästä eroon. Välillä tenori johdattaa  
joukot parodialta kuulostavaan soti-
lasmarssiin muistuttaen sodan lapsel-
lisuudesta. Totisesti Beethovenilla oli 
asiaa keskellä restauraation ja sen-
suurin synkkää aikaa, ja hän halusi 
räjäyttää sinfonian. Enää se ei ollut 
arvoituksellinen abstrakti yhtenäinen 
musiikkiteos, joka perustui sävelten 
keskinäiselle logiikalle. Nyt siitä tuli 
filosofiaa. 

Konsertti toteutetaan yhteistyössä 
50-vuotisjuhlavuottaan viettävän 
Lapin kamariorkesterin kanssa. 
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John Storgårds kapellimestari

John Storgårds aloitti uransa viulistina ja toimi konserttimestarina 
useissa orkesterissa kuten Helsingin Kamarijouset, Avanti!, Wegelius 
kammarstråkar ja Ruotsin radion sinfoniaorkesteri. Sibelius-Akatemian 
kapellimestaridiplomin hän suoritti vuonna 1997 ja sai ensimmäisen 
kapellimestarikiinnityksensä Ylioppilaskunnan soittajiin. Lapin 
kamariorkesterin taiteelliseksi johtajaksi hänet nimitettiin 1996 ja 
vuosina 2003–2008 hän oli Helsingin kaupunginorkesterin päävierailija 
ja sen jälkeen aina vuoteen 2015 asti orkesterin ylikapellimestari. Tätä 
ennen hän toimi Oulu Sinfonian ja Tapiola Sinfoniettan vakinaisena 
kapellimestarina sekä Tampere Filharmonian ylikapellimestarina. 
Storgårds on BBC:n filharmonisen orkesterin ja Ottawan National Arts 
Center Orchestran päävierailija. John Storgårds kuuluu suomalaisten 
kapellimestareiden tähtikaartiin ja on usein nähty nimi maailman 
parhaiden orkestereiden kapellimestarina Berliinin filharmonikoista 
alkaen. Tuore Pentti Kaiteran rahaston vuoden 2022 tunnustuspalkinnon 
saaja Storgårds on nimitetty BBC:n filharmonisen orkesterin 
ylikapellimestariksi maaliskuusta 2023 alkaen.  



Anna-Kristiina Kaappola sopraano

Sopraano Anna-Kristiina Kaappolan monipuolinen 
ohjelmisto ulottuu barokista nykymusiikkiin. 
Sibelius-Akatemiasta valmistunut Kaappola kuului 
Suomen Kansallisoopperan ja baletin solistikuntaan 
on 1997–2020. Kaappola on esiintynyt useilla 
kansainvälisesti arvostetuilla oopperalavoilla, kuten 
New Yorkin Metropolitan Opera, Milanon La Scala, 
Lontoon Covent Garden, Berliinin ja Hampurin 

valtionoopperat, Deutsche Oper Berlin, Semperoper Dresden, New Israeli 
Opera (Tel Aviv), Pariisi, Nizza, Toulouse, Salzburgin musiikkijuhlat, sekä 
Savonlinnan Oopperajuhlat. 

Virpi Räisänen mezzosopraano

Ennen siirtymistään laulajaksi mezzosopraano 
Virpi Räisänen teki merkittävän uran viulusolistina 
ja kamarimuusikkona. Lauludiplomin hän suoritti 
Utrechtin ja Amsterdamin konservatorioissa. 
Räisänen tuli suuren yleisön tietoisuuteen 
debyytillään Salzburgin Musiikkijuhlilla. Milanon 
La Scalassa hän debytoi vuonna 2016. Räisänen 
on vakiinnuttanut asemansa kysyttynä mezzo-

sopraanona kansainvälisillä ooppera- ja konserttilavoilla, joista tulkoon 
mainituiksi esiintyminen Alankomaiden Kamariorkesterin solistina 
Amsterdamin Concertgebouwssa sekä roolit Alankomaiden Oopperassa. 
Virpi Räisänen toimi Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaalin 
taiteellisena johtajana vuosina 2012–2018. 
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Christian Juslin tenori

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirkko-
musiikin osastolta musiikin maisteriksi laulu 
pääaineenaan valmistunut tenori Christian 
Juslin työskenteli kirkkomuusikkona, kuoron- 
ja orkesterinjohtajana Suomessa ja Pohjois-
maissa ennen uraansa oopperalavoilla. Ooppera-
debyyttinsä hän teki Tukholman Folkoperassa La 
Traviatan Alfredon roolissa. Juslin kuului Bonnin 

teatterin laulajakuntaan 2013–2015. Juslin oli Kansallioopperan kuoron 
jäsen vuosina 2007–2013, ja on sittemmin vieraillut talossa useissa 
solistitehtävissä. Juslin on myös kysytty konsertti- ja oratoriosolisti. 

Markus Suihkonen basso

Ennen lauluopintojaan Markus Suihkosella 
oli takanaan 15 vuotta sellonsoiton opintoja. 
Hän valmistui musiikin kandidaatiksi Taide-
yliopiston Sibelius-Akatemiasta vuonna 2017. 
Kansallisoopperassa hän debytoi vuonna 
2015. Kauden 2017/18 hän lauloi Antwerpenin 
Flaamilaisen Oopperan Nuorten laulajien 
ohjelmassa, josta siirtyi Baijerin valtion oopperan 

ooppera studioon Müncheniin kaudeksi 2018/19. Kansallisoopperaan hän 
palasi vierailemaan Leporellon (Don Giovanni) roolissa vuonna 2020. 
Markus Suihkonen on kuulunut Hannoverin valtionoopperan solisti-
kuntaan kaudesta 2020/21 alkaen. 

Helsingin kamarikuoro

Helsingin kamarikuoro on ammattilaulajista 
koostuva kamarikuoro, joka aloitti toimintansa 
vuonna 1962 Radion kamarikuorona. Kuoro otti 
uuden nimen käyttöön vuonna 2005. Yhteistyö 
Yleisradion kanssa on jatkunut säännöllisenä. 
Helsingin kamarikuoro esittää kuoromusiikin 
keskeistä ohjelmistoa koulutettujen äänten voimin, 

M
ar

ku
s 

Su
ih

ko
ne

n 
©

 V
ilj

a 
Ta

m
m

in
en

C
hr

is
ti

an
 J

us
lin

 ©
 M

ar
cu

s 
B
om

an
KAUSIKONSERTTI 

10



C
hr

is
ti

an
 J

us
lin

 ©
 M

ar
cu

s 
B
om

an

luo taiteellisesti vaativaa ja laadukasta uutta kamarikuoro-ohjelmistoa ja 
vaalii suomalaisen kuoromusiikin perinnettä. Kuoro tunnetaan erityisesti 
nykymusiikin esittäjänä – vuodesta 2005 Helsingin kamarikuoro on 
kantaesittänyt yli 80 teosta sekä vastannut yli 30 teoksen Suomen-
ensiesityksestä. Vuodesta 2007 kuoron taiteelli sesta toiminnasta on 
vastannut professori Nils Schweckendiek. 

George Parris kuoron valmennus

Kuoronjohtajan George Parris on opiskellut musiik-
kia sekä Cambridgen että Oxfordin yliopistoissa 
ja lauloi opintojensa ohella yliopistojen korkea-
tasoisissa kuoroissa. Hän on valmistunut musiikin 
maisteriksi kuoronjohto pääaineenaan Taideyli opis-
ton Sibelius-Akatemiasta vuonna 2021. Britanniassa 
Parris johtaa perustamaansa The Carice Singers 
-kuoroa, Suomessa hän on työs kennellyt EMO 

Ensemblen, HOL:n, Murtosoinnun, Kaari-Ensemblen sekä Somnium 
Ensemblen kanssa. Parris on Helsingin kamarikuoron ja laulu yhtye I 
Dodicin jäsen. George Parris on Spira Ensemblen taiteellinen johtaja. 

Lapin kamariorkesteri

Vuonna 1972 perustettu Lapin kamariorkesteri – 
Rovaniemen kaupunginorkesteri on Suomen ja 
koko EU-alueen pohjoisin ammattikamariorkesteri. 
Orkesterissa on 18 vakituista muusikkoa. Orkesterin 
taiteellinen johtaja on kapellimestari John Storgårds 
ja päävierailijana toimii tammikuusta 2023 lähtien 
pianisti, kapellimestari, säveltäjä Olli Mustonen. 
Orkesterin kotisali on kulttuuritalo Korundi 

Rovaniemellä. Lapin kamariorkesteri esiintyy alueorkesterina ympäri 
Lapin lääniä, lisäksi Pohjoiskalotilla ja muualla Suomessa. Orkesteri on 
konsertoinut mm. Savonlinnan Oopperajuhlilla, Helsingin Juhlaviikoilla ja 
Korsholman musiikkijuhlilla. Ulkomailla orkesteri on vieraillut Itävallassa, 
Ruotsissa, Tanskassa, Skotlannissa, Saksassa, Venäjällä ja Algeriassa. 
Viimeisimmät ulkomaanmatkat ovat suuntau tuneet Unkariin ja Kanadaan. 
Vuonna 2014 orkesteri konsertoi Lontoon BBC Proms -festivaaleilla 
ensimmäisenä suomalaisena kamariorkesterina. 

KAUSIKONSERTTI 
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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

OULU SINFONIAN MUUSIKOT

I VIULU 
Lasse Joamets, 
I konserttimestari
Joonas Pekonen,  
I konserttimestari * 
Heidi Ilmolahti, äj *
Ida Zelenski, väj *
Romuald Gwardak
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
Sofie Spanget Takkula *
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
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 

PATARUMMUT 
Alejandro Martín Agustín, äj *

LYÖMÄSOITTIMET 
Petri Hänninen, äj *
Antti Ohenoja *
Tuomo Oravakangas *
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Recitativo (Baritono):
O Freunde, nicht diese Töne!
sondern laßt uns angenehmere anstimmen,
und freudenvollere. 

Baritono e coro:
Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum. 
Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng geteilt; 

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 9

Resitatiivi (baritoni):
Oi ystävät, ei näitä säveliä!
vaan lauletaan mukavampia, sellaisia, 
jotka ovat täynnä iloa ja riemua.

Baritoni ja kuoro:
Riemun jumalainen kipinä,
Elysionin tytär!
Tulesi hehkusta juopuneina me astumme, 
temppelisi pyhyyksiin, Sinä Taivaallinen! 
Sinun voimasi yhdistää uudestaan kaiken sen,
mikä ajan mukana on särkynyt rikki,

SOPRAANO
Hanna Lammi
Meri Metsomäki
Tove Djupsjöbacka
Linnèa Sundfær 
Casserly 
Viena Kangas
Veera Kuusirati
Maija Rautasuo
Saija Kivioja
 

ALTTO
Aino Peltomaa
Keri Kallio
Viivi Tulkki
Eira Karlson
Varvara Merras-
Häyrynen
Kristina Bogataj
Annely Leinberg
Māra Siikavirta
 

TENORI
Antero Törhönen
Heikki Kulo
Martti Anttila
Joel Ward
Markku Pihlaja
Aarne Mansikka
Mats Lillhannus
Niilo Erkkilä
 

BASSO
Juhani Vesikkala
Antti Villberg
Matti Torhamo
Reijo Kekkonen
Greggory Haueter
Tatu Erkkilä
Jussi Linnanmäki
George Parris

HELSINGIN KAMARIKUORO

äj = äänenjohtaja, väj = varaäänenjohtaja

I VIULU
Abel Puustinen, I 
konserttimestari
Siiri Alanko, II 
konserttimestari *
Nina Ronkainen, äj
Richard Thomas, väj *

II VIULU
Hannaliisa Pitkäpaasi, äj *
Riikka Silvonen, väj
 

ALTTOVIULU
Saara Kurki, sooloaltto *
Jussi Launonen, äj *
Melanie Wadd, väj

SELLO
Lauri Angervo, soolosello
Juuli Holma, äj

KONTRABASSO
Heidi Rahkonen, äj

HUILU
Heli Haapala, äj

OBOE
Sara Hakaste, äj

KLARINETTI
Pekka Niskanen, äj

FAGOTTI
Áron Mojzer, äj

KÄYRÄTORVI
Merituuli Hirvonen, äj *

LAPIN KAMARIORKESTERI
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Alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 

Soli e coro:
Wem der große Wurf gelungen, 
Eines Freundes Freund zu sein, 
Wer ein holdes Weib errungen, 
Mische seinen Jubel ein! 
Ja – wer auch nur eine Seele 
Sein nennt auf dem Erdenrund! 
Und wer’s nie gekonnt, der stehle 
Weinend sich aus diesem Bund. 

Freude trinken alle Wesen 
An den Brüsten der Natur; 
Alle Guten, alle Bösen 
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben, 
Einen Freund, geprüft im Tod; 
Wollust ward dem Wurm gegeben, 
Und der Cherub steht vor Gott. 

Tenore e Coro:
Froh wie seine Sonnen fliegen 
Durch des Himmels prächt’gen Plan, 
Wandelt, Brüder, eure Bahn, 
Freudig, wie ein Held zum Siegen. 

Soli e coro:
Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum. 
Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng geteilt; 
Alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 

Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen Welt! 
Brüder – überm Sternenzelt 
Muß ein lieber Vater wohnen. 

Ihr stürzt nieder, Millionen? 
Ahnest du den Schöpfer, Welt? 
Such’ ihn überm Sternenzelt! 
Über Sternen muß er wohnen.

Friedrich von Schiller (1759-1805)

kaikki ihmiset tulevat veljiksi keskenään
siellä, missä sinä levität lempeät siipesi.

Solistit ja kuoro:
Se joka on saanut osakseen onnen 
olla ystävä jollekin toiselle, 
se joka on saanut lempeän vaimon 
yhtyköön tähän riemuun! 
Niin, jokainen joka voi kutsua ystäväkseen 
vaikka vain yhtä sielua maan päällä. 
Ja se joka ei ole sitä koskaan voinut 
väistyköön itkien joukostamme. 

Iloa imevät kaikki luodut 
Luontoäidin rinnoista, 
niin hyvät kuin pahatkin 
seuraavat sen ruusunhohtoisia jälkiä. 
Se antoi meille suudelmat ja rypäleet 
ja kuolemanvaarassa koetellun ystävän 
Maan matokin sai kyvyn tuntea aistien riemut; 
Keruubi seisoo Jumalan edessä. 

Tenori ja kuoro:
Yhtä iloisina kuin hänen aurinkonsa kiitävät 
upealla taivaankannella, 
yhtä iloisina, veljet, vaeltakaa omalla tiellänne, 
riemuiten, kuin sankari käydessään kohti voittoa. 

Solistit ja kuoro:
Riemun jumalainen kipinä,
Elysionin tytär!
Tulesi hehkusta juopuneina me astumme, 
temppelisi pyhyyksiin, Sinä Taivaallinen! 
Sinun voimasi yhdistää uudestaan kaiken sen,
mikä ajan mukana on särkynyt rikki,
kaikki ihmiset tulevat veljiksi keskenään
siellä, missä sinä levität lempeät siipesi.

Tahdon syleillä teitä, miljoonat! 
Tämä suudelma kuuluu koko maailmalle! 
Veljet! jossain tähtiteltan yläpuolella 
asuu varmasti meitä rakastava Isä. 

Te lankeatte maahan, miljoonat? 
Sinä aavistat Luojasi läsnäolon, maailma? 
Etsi häntä tähtien yläpuolelta 
siellä hän varmasti asuu. 

Suom. Erkki Pullinen
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MADETOJAN SALIN LIPPUKAUPPA
Oulun Musiikkikeskus

Leevi Madetojan katu 1–3, Oulu
Puh. 050 594 9704

Avoinna Oulu Sinfonian konserttipäivisin  
klo 11–19.30.

Lippujen myynti:

Oulun Musiikkikeskus
Leevi Madetojan katu 1–3, 

PL 4, 90015 OULUN KAUPUNKI

oulusinfonia.fi

TICKETMASTER
Puhelinpalvelu: 0600 10 800  
(1,98 €/min. + pvm). 
Avoinna arkisin klo 8–17.
Verkkokauppa: www.ticketmaster.fi 
(ei kausikortit eikä minisarjat):  
Ticketmasterilla on ympäri Suomen 
yli 80 lippukauppaa, joista voit ostaa 
lippuja sekä noutaa varauksesi.


