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22.5. 
PERJANTAISARJA 14   
Musiikkitalo klo 19.00

AULIS SALLINEN 80 VUOTTA

Hannu Lintu, kapellimestari 
Johanna Rusanen-Kartano, sopraano 
Ville Rusanen, baritoni 
Musiikkitalon Kuoro, valm. Tapani Länsiö

  
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 1 C-duuri op. 21 26 min

I  Adagio molto – Allegro con brio 
II  Andante cantabile con moto 
III  Menuetti (Allegro molto e vivace) – Trio 
IV  Adagio – Allegro molto e vivace

VÄLIAIKA 20 min

Aulis Sallinen: Elämän ja kuoleman lauluja, op. 69  50 min

1. Kuin tulvavesi elämäni päivät
2. Me vaellamme täällä
3. Minä, syntymätön
4. Tuba mirum
5. Voin ajatella sinun lähteneen
6. Dies irae
7. Kun vielä olet tällä rannalla
8. Elää täyttä elämää
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon 
jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on 
numeroimattomat paikat.

Jouko Laivuori, piano
Jorma Valjakka, oboe
Christoffer Sundqvist, klarinetti
Otto Virtanen, fagotti
József Hárs, käyrätorvi 

W. A. Mozart: Kvintetto pianolle ja puhaltimille 25 min
KV 452 Es-duuri
 
I Largo – Allegro moderato 
II Larghetto 
III Rondo (Allegretto) 

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.45. 
Suora lähetys Yle Teemalla, Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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LINTUPERSPEKTIIVI

”ELÄMÄN JA KUOLEMAN 
LAULUISSA PESSIMISMI JA 
OPTIMISMI VAIHTELEVAT 
HYVIN NOPEASTI” 

Me tiedämme jälkiviisaina, että Beet
hovenin ensimmäinen sinfonia aloitti mul
listavan yhdeksän sinfonian sarjan. Mutta 
jos kuvitellaan, että se olisikin jäänyt 
Beethovenin ainoaksi sinfoniaksi – minkä
laisen jäljen tämä teos sinällään olisi jättä
nyt sinfonian historiaan?

Tämä olisi uudistushenkinen, persoonal-
linen ja nerokas teos ihan yksinäänkin, 
vaikka ei sen merkitys irrallisena teokse-
na tietenkään olisi aivan sama kuin nyt. 

Beethovenin ensimmäinen sinfo-
nia tekee pilaa opettajastaan Joseph 
Haydnista olemalla tätä rohkeampi ja 
vallankumouksellisempi. Sinfonisesti 
uutta on se huumorin ja kiukun yhdis-
telmä jonka Beethoven teokseen äkil-
listen dynaamisten muutosten ja sfor-
zatojen muodossa lataa: en usko, että 
missään aiemmassa sävelteoksessa on 
niin montaa sforzatoa kun tässä. 

Beethovenilla oli 1790-luvulle tulta-
essa jo jonkinlainen asema Wienissä. 
Paroni van Swietenin suojattina hänet 
oli huomattu ja häntä pidettiin pait-
si lupaavana, myös vähän outona. On 
kiinnostavaa, että hänen lopullinen lä-
pimurtonsa tapahtui juuri 1700-luvun 
viimeisinä vuosina. Mozart oli kuollut 

ja Haydn suunnannut kiinnostuksen-
sa Lontooseen. Me Suomessa puhum-
me aina Sibeliuksen varjosta, mutta 
kyllä Wienissäkin oli kaikenlaisia var-
joja, eikä varmasti ole sattumaa että 
Beethovenin ura alkoi nousta juuri tuol-
loin. Kaupungissa oli vapaana neron va-
kanssi, ja se päätettiin antaa hänelle. 

Mitä Beethoven sitten peri Haydnilta?

Kiinnostavinta ensimmäisessä sinfoni-
assa on Beethovenin tarve olla hauska 
ja nokkela. Nämä piirteethän evät ole 
hänen myöhemmässä tuotannossaan 
mitenkään etusijalla. Haydnilta tämä 
selvästikin on peräisin, vaikka oppitun-
nilla tuskin on musiikillisten vitsien ker-
rontaa käsitelty. Haydn yritti kyllä sen 
sijaan opettaa Beethovenille kontra-
punktia, mutta tämä tunnetusti teetti 
harjoitelmansa jollain muulla. Haydn oli 
silloin kuusikymppinen ja häntä varmas-
ti ärsytti nuoren Beethovenin luonne. 

Beethoven sen sijaan taisi pitää 
Haydnia ikävystyttävänä henkilönä, 
mutta lainasi tältä alkukaudellaan joita-
kin musiikillisia piirteitä. Ensimmäisessä 
sinfoniassa hän taitaa tehdä opettajas-
taan enimmäkseen pilaa. Esimerkiksi 
tapa aloittaa lopettavilla eleillä eli väli-
dominanttikadensseilla ja harhalopuk-
keilla, on itse asiassa peräisin Haydnin 
jousikvartetoista. Toisessa osassa 
Beethoven leikkii rummulla kuin lapsi 
ja kirjoittaa kahta tahtilajia yhtä aikaa. 
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Teoksen finaalin hän aloittaa poikkeuk-
sellisesti hitaalla johdannolla jossa osan 
asteikosta muodostuvaa pääteemaa 
koostetaan piinallisen rauhallisesti. Eivät 
nämä eleet voi tulla mistään muualta 
kuin Haydnilta. 

Viime kesänä johdit Savonlinnassa Aulis 
Sallisen Kullervooopperan, ja RSO:n ke
vätkausi päättyy Elämän ja kuoleman lau
luihin. Millainen on ollut suhteesi Sallisen 
musiikkiin, ja millaisia asioita siinä arvos
tat? 

Suhteeni Sallisen musiikkiin alkoi vuon-
na 2000, kun olin Okko Kamun assis-
tenttina Kansallisoopperan Kuningas 
Learissa ja johdin siitä joitakin esityk-
siä. Sallisen vokaalimusiikin vahvuuksiin 
kuuluu aina onnistunut tekstien valin-
ta. Niin tässäkin. Hän säveltää erityisen 
hienosti soivaa tekstuuria kuorolle: sen 
käyttö tuntuu aina jollakin tavalla oikeu-
tetulta. Tämä tulee esiin varsinkin oop-
peroissa mutta myös Elämän ja kuole-
man lauluissa.

Teoshan on sävelletty alun perin bari-
tonisolistille, mutta meillä on kaksi so-
listia. Ajatus oli Auliksen oma, ja hän 
nimenomaan halusi solisteiksi Rusasen 
sisarukset. Sopraanosolistin mukaantulo 
muuttaa väriä ja teoksen luonnetta dia-
logimaisempaan suuntaan. Jako kahden 
solistin välillä ei ole osakohtainen vaan 
roolit muuttuvat kulloisenkin runon si-
säisen logiikan mukaan. Sopraanon ja 
baritonin vuoropuhelut ja laveat kuo-
ro-osat tuovat soinnillisesti mieleeni 
Brahmsin Ein deutsches Requiemin, ja 
jotakin samaa on näiden teosten maa-
ilmassakin.

Elämän ja kuoleman lauluja on laulu-
sarja mutta jos Sallinen olisi kutsunut 
teosta sinfoniaksi, nielisin kyllä senkin. 
Tämä on iso, solidi kappale, melkein tun-
nin mittainen, tyylillisesti hyvin ehjä. Se 
etenee joka hetki vääjäämättömästi ja 
orgaanisesti. 

Kun olet itse parhaassa iässäsi, miten si
nuun henkilökohtaisesti kolahtaa Sallisen 
teoksen elämän ja kuoleman tematiikka?

Elämässä on aina ihan iästä riippumat-
ta kuolemia ja kiirastulia ja onnea ja su-
ruja. En kovin usein pysähdy erityisesti 
miettimään maailman ja elämän kato-
avaisuutta. Se on varmaan muusikoilla 
aika yleistä sillä musiikkihan käsittelee 
näitä aiheita koko ajan. Tässä tulee ihan 
viikottain työn puolesta oltua olemassa-
olon peruskysymysten äärellä.

Jokin Lassi Nummen runoudessa kut-
suu musiikkia, ja sitähän onkin sävellet-
ty paljon. Moneen saattaa vedota myös 
hänen maailmankuvansa, joka on hen-
gellinen sellaisella tavalla, joka ei karko-
ta ateistejakaan. Useimpien ihmisten 
maailmankäsitys kun lienee kuitenkin 
aika synkretistinen. Minulle itselleni 
Nummi on tärkeä juuri musikaalisuuden 
ja puhuttelevan ilmaisutavan vuoksi.

Haastattelu Lotta Emanuelsson
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Ludwig van Beethovenin sinfonia nro 
1 C-duuri op. 21 kuultiin Wienissä ensi 
kerran vuonna 1800, samassa konser-
tissa kuin ensimmäinen pianokonsert-
to. Ensimmäinen sinfonia oli sekä klassi-
sen perinteen haltuunotto että irtiotto. 
Ensimmäiset luonnokset teokseen oli-
vat syntyneet jo vuonna 1795 ja on kiin-
nostavaa, että niissä avausosaan ajatel-
tu materiaali päätyi lopulta finaaliin.

Beethoven oli 1790-luvulla Haydnin 
oppilaana, mutta säveltäjien suhde 
oli enemmän kunnioittava kuin lähei-
nen: Beethoven näki itsensä enem-
män uusien ajatusten esitaistelijana 
kuin kenenkään seuraajana. Haydnin 
Lontoolaissinfonioiden joviaaleista ja 
vihjeellisestä maailmasta on matkaa 
Beethovenin kulmikkaasti soivaan, voi-
makkaan ja itsepäisen tahdon esiin 
raivaamaan sinfoniseen ajatteluun. 
Beethovenista tuli ensimmäinen sävel-
täjä, joka rakensi jokaisesta sinfonias-
taan oman maailmansa.

Aikalaisyleisö ei nähnyt Beethovenin 
ensimmäisissä sinfonioissa yhteyttä 
suurten edeltäjien teoksiin. Itse asiassa 
ensimmäistä sinfoniaa kritisoitiin juuri 
tällaisen yhteyden puuttumisesta, kun 
taas myöhemmät sukupolvet, esimerk-
kinä Berlioz, pitivät teosta lapsellisena ja 
”epäbeethoveniaanisena”. Romantikot 
loivat wieniläisklassikoista mielikuvan 
huolettomina onnenmyyrinä, pahalle 
maailmalle selkänsä kääntäneinä kau-
neuden tavoittelijoina, jotka kuin vahin-
gossa kurkistivat mollisävellyksissään 
alas murheen kaivoon.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
SINFONIA NRO 1

Ensimmäisessä sinfoniassaan Beet-
hoven on omaksunut Haydnilta ja 
Mozartilta ulkoisia piirteitä, mutta esi-
merkiksi avausosan hidas johdanto sä-
vellajiharhautuksineen on keskitetty 
sumeilemattomasti. Samoin hidas osa 
on esikuvia liikkuvampi ja tapahtuma-
rikkaampi menuetin muuntuessa uu-
den ajan energiaa ennustavaksi karak-
terinumeroksi. Koomiset finaalit olivat 
tuttuja Haydnilta ja Mozartiltakin, mut-
ta jälkimmäinen varasi tämän tyyppisen 
huumorin mieluummin kirjeisiinsä kuin 
musiikkiinsa.

Ensimmäisen osan johdanto (Adagio 
di molto) alkaa F-duurissa: jousien piz-
zicatot johtavat orkesterin massiiviseen 
akordiin, joka avaa portit lempeän laula-
valle melodialle. Hienosti ja dramaatti-
sesti rakennettu ylimeno vie pääjaksoon 
C-duurissa (Allegro con brio), jonka en-
sitahdeista voi tunnistaa valmiin sinfo-
nikon. Sinfoniset energiavirrat syöksyvät 
pidäkkeettömästi, eikä Beethoven sääs-
tele hämmästyttäviä kontrasteja osan 
kehittelyjaksossa – sitäkin voimallisem-
min hän vasaroi pääteeman perille mää-
rätietoisessa loppukertauksessa.

Hidas osa (Andante cantabile e con 
moto) ei ole pelkästään perinteinen le-
vähdyspaikka. Beethoven pistää laula-
van pääteemansa liikkeeseen ja etsii 
tietään hyväntuulisesti ja ennakkoluu-
lottomasti ovelien variaatioiden kautta. 
Järeät huipentumat saavat vastapainok-
seen häilyvät mollijaksot sekä salaperäi-
set pianissimotaitteet kolkuttavine pa-
tarumpuineen.
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Menuetissa (Allegro molto e vivace) ei 
ole paljoa jäljellä viehkeästä hovitanssis-
ta. Vaikka otsikko vetoaa vielä vanhaan 
nimikkeeseen, tämä on itsepäisesti 
laukkaava scherzo, joka kehystaitteis-
saan nautiskelee terävistä rytmeistä ja 
mustavalkoisista forte-piano -tehoista 
ja triotaitteessaan leppoisasta luonnon-
tunnelmasta.

Finaali alkaa jälleen hitaalla johdan-
nolla (Adagio). Tyhjyydestä iskeytyvän 
orkesteriakordin jälkeen jouset yrittävät 
etsiä sävelmää ja löytävät sen vauhdik-
kaan pääjakson (Allegro molto e vivace) 
käynnistyessä.

Päätösosaa on luonnehdittu koo-
miseksi samaan tapaan kuin eräitä 
Mozartin sinfonioiden vastaavia osia (32, 
35, 36, 38). Äkkinäisiä käänteitä ja odot-
tamattomia oivalluksia finaalissa riit-
tääkin, mutta Beethovenin huumori on 
suuripiirteisempää. Maanläheisempää, 
tuimaa virtuoosisuutta saattelee rabe-
laismainen hörähtely, ei ainoastaan hy-
väntahtoinen homeerinen nauru.

Antti Häyrynen

AULIS SALLINEN (S. 1935): 
ELÄMÄN JA KUOLEMAN LAULUJA

Aulis Sallisen musiikillinen ura alkoi kar-
jalaisevakkona Uudessakaupungissa 
viulunsoitolla, joka pikku hiljaa vaihtui 
pianoon. Säveltäminen käynnistyi 1949 
itseopiskelun kautta ja muodolliset sä-
vellysopinnot alkoivat Aarre Merikannon 
johdolla vuonna 1955. Työ jatkui Joonas 
Kokkosen johdolla ja sävellysdiplomin 
Sallinen sai valmiiksi 1960.

Musiikkiopintojen ohessa Sallinen 
perusti perheen, kouluttautui ja työs-
kenteli kansakoulun opettajana. Ko-
kopäiväinen musiikkityö alkoi vuonna 
1960 Radion sinfoniaorkesterin inten-
denttinä. Yhdeksän vuoden pesti oli 
Sallisen ”yliopisto”, tilaisuus tutustua ai-
kakauden johtaviin säveltäjiin, solistei-
hin ja Paavo Berglundin kehitystyöhön 
RSO:n kanssa.

Sibelius-Akatemian tuntiopettajan 
töiden kanssa säveltämiselle jäi aikaa 

lähinnä viikonloppuisin. Siinä muotou-
tui Sallisen ammattimainen, mutta it-
senäinen näkemys säveltäjän työstä. 
1960-luvun kuluessa Sallinen siirtyi do-
dekafonisista kokeiluista kohti vapaa-
tonaalisuutta. Tyylit ja koulukunnat 
Sal linen jätti taakseen varhain: hänelle 
olennaista on ollut musiikin välitön vai-
kutus, keinot ovat siihen nähden toissi-
jaisia, välineitä.

Ehkä ilmeisin piirre hänen varhaisissa 
teoksissaan oli soittimellinen kekseliäi-
syys, joka tiivistyi ensimmäiseen sinfo-
niaan (1971). Sallisen myöhempi menes-
tys oopperasäveltäjänä on ehkä jättänyt 
varjoonsa sen tosiasian, että kahdek-
salla sinfoniallaan, konsertoillaan ja Ka-
marimusiikeillaan hän on ollut aikamme 
keskeisiä soitinmusiikin säveltäjiä. 

Ratsumiehestä (1974) alkaen Sallinen 
on profiloitunut oopperasäveltäjäksi, 
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mutta alun perin hän suhtautui ooppe-
raan epäilevästi. Kriittinen suhde van-
hoihin ja uusiin konventioihin on pi-
tänyt Sallisen inspiraation tuoreena. 
Menestyksestä, professuureista ja pal-
kinnoista huolimatta Sallinen on säily-
nyt käytännön ja toiminnan miehenä.

Oopperoiden sivussa Sallinen sävelsi 
myös muita vokaaliteoksia. Neljä laulua 
unesta (1972) Paavo Haavikon tekstiin 
valmistui ennen Ratsumiestä ja jo siellä 
häilähtää kuolema, nukkuminen ”nukut-
tamatta, unta näkemättä”. Vähälle huo-
miolle mieskuoroja vilisevässä maassa 
on jäänyt Dies irae (1978), jonka tekstis-
sä stadilaisrunoilija Arvo Turtiainen piir-
tää kuvan ydintuhosta joulupäivänä.

Helsingin kaupunginorkesterin tila-
uksesta syntyneitä Elämän ja kuoleman 
lauluja (1995) voi luonnehtia Sallisen 
sielunmessuksi. Otsikkonsa puolesta se 
tuo mieleen toisen oopperasäveltäjän, 
Modest Musorgskin Kuoleman laulut ja 
tanssit ja ehkä musiikillisiakin yhteyk-
siä on löydettävissä. Mutta siinä missä 
venäläissäveltäjä antaa kuolemalle kas-
vot ja juhlii sen ylivertaisuutta, Sallinen 
omistaa teoksensa ”kaikille Kuolleilleni, 
joiden muisto ja voima viipyy rajan tällä 
puolen.” 

Elämän ja kuoleman laulut saivat al-
kunsa Sallisen saarella Suomenlahden 
reunalla ja teos valmistui syksyllä  Les 
Lecquesin merenrantakylässä Pro-
ven cessa. Kaikki tekstit olivat Lassi 
Nummelta (1928–2012), osa sovitus-
ti Leonid Bashmakovin säveltämän 
Requiemin (1988) runoista, osa muual-
ta. Nummen teksti – Sallisen luonneh-
timana ”elävästi menneeseen katsova, 
lämmin, muisteleva” – antaa teoksel-
le vahvan humanistisen perusvireen. 

Ensiesityksessä ja levytyksessä (Ondine) 
solistina lauloi Jorma Hynninen, mutta 
RSO:n esitykseen 2015 Sallinen on jaka-
nut soolo-osuudet baritonille ja sopraa-
nolle.

Kuolema on kehittynyt musiikissa 
1800-luvulta alkaen kirkon monopo-
lista henkilökohtaiseksi ja persoonalli-
seksi tunnustuslyriikaksi. Verdi sävel-
si Requieminsa ja Brahms Saksalaisen 
sielunmessunsa uskontunnustuksia 
väl  tellen ja jopa kirkon palvelukses-
sa Requieminsa säveltänyt Fauré luon-
nehti itseään agnostikoksi. Sallisen ja 
Nummen lauluissa on liturgisia viitteitä, 
mutta kumpikaan ei lupaa kuulijoilleen 
pelastusta tai ikuista elämää.

Tässä suhteessa Sallisen sävellys lähe-
nee Mahlerin Das Lied von der Erdeä, 
sinfonista kantaattia, jossa elämän 
täyteys paljastuu viimeisellä rajalla. 
Kuolema on jotakin, joka on koko ajan 
läsnä elämässä – Media vita in morte 
sumus, ”Keskellä elämää kuolemme”, ju-
listivat renessanssisäveltäjät antifoneis-
saan. Kuolemme joka hetki, vaikka tie-
toisuus siitä tiivistyy elämän ehtoolle 
läheisten joukon harvetessa. Tämä tun-
tuu olevan lähtöpiste Elämän ja kuole-
man lauluille, elämälle, joka on Kuin tul-
vavesi joka virtasi pois.

Sallisen lauluissa kuolema on henkilö-
kohtainen, mutta sielunmessun seremo-
niallisesta perinteestä kumpuaa muis-
tutuksia kuoleman kollektiivisuudesta. 
Celesta ja lyömäsoittimet viestivät teok-
sen alkuosissa Ratsumiehestäkin tuttuja 
sakraaleja sointeja. Toisesta osan vael-
luksesta halki pimeän laakson kohoaa 
pyyntö ”Anna heille rauha” (Dona nobis 
pacem). Rauhan sanoma on koko teok-
sen hauras, mutta sitkeä johtoaihe.
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Kaksi teoksen osista on otsikoitu lati-
nalaisen Requiemin mukaan. Viimeiselle 
tuomiolle kutsuvat orkesterin vasket 
(Tuba mirum) muistuttavat ihmisiä 
synneistään ja nöyryydestä niiden tun-
nustamisessa. Scherzomaisesti viuhuva 
Dies irae (Vihan päivä) näyttää ihmisen 
kuoleman palvelijana, sotien ja ympäris-
tökatastrofien käynnistäjänä.

Tähän kuoleman ajattomaan ja va-
litettavan universaaliin olemukseen 
Sallinen liittää yksilöllisen ja omakoh-
taisen tason. Musiikin kauneus auttaa 
ymmärtämään sitäkin mitä on vaikea 
hyväksyä. Sallinen kirjoittaa: ”Musiikin 
aisteillemme tarjoama pakopaikka tu-
hon ja vihan maailmassa ei ole piilou-
tumista todellisuudelta, vaan ihmisen 
kasvamista tajuamiseen ja emotionaa-
lis-älylliseen kasvamiseen.”

Tästä ovat esimerkkejä maailman 
meressä leijuvan syntymättömän viat-
tomuus (3. osa) tai kevään uudestisyn-
tymään peilautuva läheisen menetys 
(Voin ajatella sinun lähteneen). Näitä 
runonäkyjä luonnehtii kamarimusiikilli-
nen intiimiys ja laulu- ja soitinsooloista 
kasvava eriytyneisyys.

Kun vielä olet tällä rannalla jättää jää-
hyväiset hellittämättä eron kipeydestä. 
Laulusolistin ja kuoron vuoropuhelusta 
kasvaa oivallus, ”Kaikista suurin on rak-
kaus”, jonka kuoro osan lopussa sine-
töi liturgisin sävyin. Päätösosassa (Elää 
täyttä elämää) suru on jäljellä, mutta 
”aavistuksesta kasvaa tieto”, joka kitey-
tyy viimeiseen Cis-duuri-sointuun.

Antti Häyrynen

1. Kuin tulvavesi elämäni päivät

Kuin tulvavesi joka virtasi pois elämäni päivät.
Vain pieni lampare jäljellä, 
mutta yhä sekin kuvastaa taivaan.

2. Me vaellamme täällä

Me vaellamme täällä kauniissa maassa
ja vaellamme pimeässä laaksossa.
Harvat ovat ilomme, monet murheemme, 
moni poistunut joukostamme
niin kuin jokainen poistuu kerran.
Moni meistä kaipaa läheistään, moni 
lähintään,
moni kohottaa huultensa pyynnön
ja sydämensä rukouksen:
"Anna heille rauha,
anna hänelle rauha."

Samaa pyydämme itsellemme,
samaa jokaiselle tällä ja tuolla puolen virran: 
jokaiselle joka vaeltaa kanssamme,
jonka sydän lyö
tai juuri nyt vaikenee.
Tai, jonka sydän juuri nyt alkaa sykintänsä.
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3. Minä syntymätön

Syvällä maailman meressä 
minä leijuin,
syntymätön.
Sielun oras.

Ja raekuuro iski,
tuhosi oraan.
Meret järkkyivät
ja syvyyden kuilu nieli
minut
– mahdollisuuden,
sen mikä olisi ollut minä.

Minulla on rauha.
He, jotka eivät voineet
tai eivät tahtoneet
tai eivät uskaltaneet
ojentua maailman käsivarsina
ottamaan minua vastaan,

anna heille oikea suru
ja oikea ilo.

Anna heidän vaeltaa maailman lävitse
minun puolestani,
anna heille minun iloni ja murheeni

ja rauha, jossa me kerran voimme 
kohdata.
Anna heille rauha.

4. Tuba Mirum

Tuuli saapuu,
tuomion tuuli.
Ylitse maiden,
ylitse vetten.
Vapisee maa, puu.
Joka sen kuuli,
ei ole sama.
Mielen valtaa lama, 
värisee huuli.

Ihmisen suku
tomusta nousi,
silmistä saven
pyyhki, ja jousi
kädessä seisoi,
loistava puku,
kuin olisi noussut
jumalten suku.

Ihminen löysi
sisimmästään
mahtavan voiman:
ajatukset.
Sillä hän mursi
luonnon ukset,
kesytti pedot ja 
kasvit ja puut,
valjasti vedet ja 
voimat muut.

Tuhansin valoin
loistava manner!
Sinutko vihitty tuhoon?
Sammuvatko valosi
ihmisen uhoon?
Yhäkö janoat,
verinen tanner,
kyltymätön,
tuskien merta,
ihmisverta?
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Ihminen löysi
sisimmästään
mahtavat voimat:
ahneuden ja 
himon ja janon
tunnonsoimat
voittavan halun
vallita toista,
ylinnä loistaa.

Luonnon hän vipusi 
luontoa vastaan – 
tähtiin kipusi
ainoastaan
janossa vallan!
Vuoret korotti,
kuilut täytti rihkamarojulla,
luonnolle näytti
onton sielunsa
salat.
Syvyyden kalat
nyt imevät nieluunsa
ihmisen vallan.

Tuomion tuuli 
kauhistavana
lähestyy, pyyhkii
maan päältä
ihmisen suvun,
loistavat kaupungit,
metsät ja vuoret ja
taivaankuvun

– jos ei mieli ihmisen suvun,
muutu, nöyrry.
Ellet, Mahtavin,
armahda, auta
meitä löytämään
toisia teitä,
itsestämme
voimia muita,
vuorinäkyjä,
tuulia, puita,
ellet

– tuhoon vajoaa
jokainen kansa,
hajoaa ihminen ja
maailmansa,
unelmat nielee
liekkien hauta.

5. Voin ajatella sinun lähteneen

Voin ajatella sinun lähteneen, astuneen
maaliskuun päivään,
painaneen kiinni oven
jonka taakse jäi kipu.
Portailla seisoit hetken,
sitten lähdit kulkemaan
huimaavassa valossa
lakeuden halki
kaukaisen koivikon suuntaan.
Koivut! Ne seisovat
niin vapaina, rohkeina. Näetkö niiden oksat,
ne kaartuvat kuin enkelin siivet!
Sydäntalvella lumivalkeina. Nyt sinipunervina,
se on kevättalven liturginen väri.
Parin kuukauden kuluttua 
maisema on täynnä hämynvihreitä enkeleitä
ja ylösnousemus, täydessä käynnissä.
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6. Dies irae

Vihan päivä! Sotavaunut syöksyvät 
maailman halki 
ja niittävät ihmistä kuin raekuuro viljaa.
Nälänhätä rientää jäljessä – 
musta kytö siinä, missä tähkä huokui 
hiljaa.
Ruttotaudit seuraavat kintereillä – 
autioina talot, kylät, poissa nuoret 
miehet, naiset, lapset, 
jäljellä harmaahapset.

Uljas uusi maailma! Voitettu on sota, 
tuhot nälän, ruton, tappavan vihan
yhä uudelleen – yhä uudelleen ne 
palaavat ilkkuen
ja ravistellen,
entisinä ihan!
Uudet tuhon enteet nousevat.
Vihan päivä voi olla luonnon tuho,
tai jättileimahdus sankari-ilveen
joka peittää ihmissuvun kuoleman 
pilveen.

Vihan päivä, tuomion päivä on meissä.
Se on valmis ase.
Älä anna laueta sen koskaan,
älä anna maailman hukkua säteilyyn ja 
liejuun
ja likaan, mutaan, roskaan.
Meissä on myös rakkauden päivä, valon 
päivä.
Ratkaisun avain on meissä, 
päivissä ja öissä,
jokaisen päivämme teissä – ajatuksissa,
sanoissa ja töissä.

Anna minulle ja meille kauneuden 
kokemus, 
viisautta, iloa.
Kun kuolen, se säteilee rajalle ja rajan 
yli,
toiselle puolen
ja toiselta puolen tänne,
missä rajumyrsky soi ja vihan aalto 
pauhaa,
rajan yli säteilee ihmeellistä rauhaa.
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7. Kun vielä olet tällä rannalla

Kun vielä olet tällä rannalla
– niin kauan kuin olet tällä rannalla –
kiinnitä katseesi ulappaan
jonka rannattomuuteen
jonka pohjattomuuteen me
loittonemme
katoamme
– kohti lopullista pimeyttä? vai uusia 
maailmoita?
vai loputonta valoa?

Kun vielä olet
– niin kauan kuin vielä olet –
kiinnitä katseesi maahan,
tähän rantaan 
jolla hetken viivymme,
sen kauneuteen,
sen kallionlohkareisiin:
katso, ne kukkivat.

Niin kauan kuin vielä olet täällä
seuraa rakkaitasi pitkin unen polkua.
Olkoon mielesi täynnä rakkautta
jos tiedät missä he ovat
– ja vaikket tietäisi
jos uskot
– ja vaikkei sinulla olisi uskon hiventä
jos yhä toivot
– ja vaikka olisit kadottanut myös 
toivon 
jos yhä rakastat
sillä suurin kaikista on rakkaus.

Vaikka tietäisit että te ette enää 
kohtaa,
että me olemme vain tomua,
vain varjoja jotka katoavat
– kuin varjot luolan seinällä
he liikkuvat elävinä 
meidän mielessämme,
meidän unessamme.

Olkoon liekkimme lämmin ja kirkas
niin heille jotka ovat jo menneet
kuin heille jotka vielä ovat 
keskellämme,

niin kauan vielä olemme
tällä rannalla.

8. Elää täyttä elämää

Elää täyttä elämää
kuoleman holvien varjossa
tietoisena sen lyhyydestä
ikuisten tähtien alla.
Antautua elämälle syvintään myöten,
vajota pelkäämättä sen syvyyksiin
kun tähdet tulevat yhä lähemmäs,
kun aavistuksesta kasvaa tieto. 

Lassi Nummi
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JOHANNA RUSANEN-
KARTANO 
Johanna Rusanen-Kartano aloitti laulu-
opintonsa Sibelius-Akatemiassa vuon-
na 1991 opettajinaan Matti Tuloisela ja 
Anita Välkki. Yksityisesti hän on opiskel-
lut Berliinissä Herbert Brauerin ja Karan 
Armstrongin johdolla sekä Wienissä Irina 
Gavrilovicin johdolla. Rusanen-Kartano 
voitti Timo Mustakallio-kilpailun vuon-
na 1995 ja Lappeenrannan laulukil-
pailun vuonna 1996. Vuonna 1997 
hänelle myönnettiin Martti Talvela -sti-
pendi. Rusanen-Kartano oli stipendiaat-
tina Berliinin saksalaisessa oopperassa 
1998–2000. Karita Mattila-palkinnon 
hän sai vuonna 2001.

Johanna Rusanen-Kartanon oopperau-
ra alkoi vuonna 1994 Kuopion oopperas-
sa ja sen jälkeen hän on vieraillut mm. 
Savonlinnan Oopperajuhlilla, Suomen 
Kansallisoopperassa, Berliinin saksa-
laisessa oopperassa, Opera Cavassa, 
Oulun Oopperassa ja Keski-Suomen 
alueoopperassa. Hänen oopperaroole-
jaan ovat mm. Wozzeckin Marie, Jevgeni 
Oneginin Tatjana, Faustin Margareta, 
Gianni Schicchin Lauretta, Valkyyrian 
Ortlinde, La Bohemen Mimi, Juhan Anja, 
Naamiohuvien Amelia, Ratsumiehen 
Anna ja Don Giovannin Donna Elvira. 
Keväällä 2012 Johanna Rusanen-Kartano 
debytoi Tampereen Oopperassa Wag-
nerin Tannhäuserin Venuksena.

Johanna Rusanen-Kartano on tullut tu-
tuksi kotimaisten oopperoiden vahvojen 
naisroolien tulkitsijana. Hän on laulanut 
Joonas Kokkosen Viimeisten Kiusausten 
Riitan roolia sekä esiintynyt Aulis Sallisen 
Ratsumiehessä ja Tauno Pylkkäsen pie-
noisoopperassa Sudenmorsian. Hänet 

muistetaan myös tulkinnastaan Paavo 
Nurmen vaimona Tuomas Kantelisen 
säveltämässä Paavo Nurmi -oopperassa 
Helsingin Olympiastadionilla. Suomen 
Kansallisoopperassa Rusanen-Kartano 
esitti sheriffin äidin roolia Jukka Linkolan 
säveltämän Robin Hoodin kantaesityk-
sessä. Keväällä 2012 Kansallisoopperassa 
hän lauloi myös vanhan Aliiden osan Jüri 
Reinveren oopperassa Puhdistus.

Johanna Rusanen-Kartano on esiin-
tynyt runsaasti orkesteri- ja oratorio-
solistina sekä laulanut lied-konsertteja 
mm. Lontoon arvostetussa Wigmore 
Hall’ssa sekä useiden muiden Euroopan 
maiden lisäksi myös Japanissa, Chilessä, 
Yhdysvalloissa ja Pohjois-Koreassa. 

Sibeliuksen Kullervo-sinfonia on kuu-
lunut Johanna Rusanen-Kartanon oh-
jelmistoon vuodesta 1996 alkaen, jol-
loin hän levytti sen Naxos-levymerkille 
yhdessä Turun kaupunginorkesterin 
ja kapellimestari Jorma Panulan kans-
sa. Johanna Rusanen-Kartano on lau-
lanut Kullervoa ympäri maailmaa mm. 
Pariisissa, Amsterdamissa, Wienissä, 
Budapestissa, Madridissa, Belgian 
Liegessä, Tokiossa sekä viimeksi heinä-
kuussa 2011 Chicagon Grant Park Music 
-festivaalilla.

VILLE RUSANEN 
Ville Rusanen on valmistunut Sibelius-
Akatemiasta musiikinmaisteriksi. Hänen 
laulunopettajinaan ovat toimineet Pert-
ti Rusanen, Jorma Hynninen ja Päivi 
Nisula. Rusanen on Lappeenrannan 
laulukilpailujen miestensarjan voittaja 
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2004. Yhdessä pianisti Ilmari Räikkösen 
kanssa he voittivat Erkki Melartin ka-
marimusiikkikilpailun lied-duo -sarjan 
2002.

Rusanen on viime vuosina esiinty-
nyt oopperalavoilla mm. Milanon La 
Scalassa, Lyonin oopperassa Ranskassa, 
Netherlands Operassa Amsterdamissa, 
Scottish Operassa ja Hollannissa 
Nationale Reisoperassa. Keväällä 2013 
Rusanen debytoi Australiassa Sydney 
Philharmonian solistina Vladimir 
Ashkenazyn johdolla. Tämän lisäksi 
hän on esiintynyt mm. Lontoossa BBC 
Proms -festivaaleilla, Chicagon Grant 
Park Music festivaaleilla, Ranskassa 
Orchestre National Bordeaux´n solisti-
na, Belgiassa Orchestre Philharmonique 
de Liègen solistina ja Irlannissa RTÉ 
National Symphony Orchestran solisti-
na.

Suomen Kansallisoopperassa Rusanen 
on vieraillut aktiivisesti. Hänen rooleihin-
sa ovat kuuluneet mm. Debussyn Pelléas 
ja Mélisanden Pelléas, Rossinin Sevillan 
parturin Figaro, Mozartin Taikahuilun 
Papageno, Mozartin Così fan tutten 
Guglielmo, Madetojan Pohjalaisia-
oopperan Jussi, Rautavaaran Aleksis Kivi 
-oopperan nuori Aleksis sekä Linkolan 
Robin Hood-oopperan nimirooli. Ke-
sällä 2014 häntä kuultiin Savonlinnan 
Oopperajuhlilla Sallisen Kullervo-oop-
peran Kimmona. Rusanen oli kesän 
2014 Savonlinnan Oopperajuhlien vuo-
den taiteilija. Rusanen on kiinnitetty 
Suomen Kansallisoopperan solistikun-
taan kausiksi 2014–2016.

MUSIIKKITALON 
KUORO

Syksyllä 2011 perustettu Musiikkitalon 
Kuoro sai alkunsa kapellimestareiden 
Hannu Linnun, Jukka-Pekka Sarasteen 
ja John Storgårdsin aloitteesta. Mu-
siikkitalon Kuoro on noin 80 laulajan 
sinfoniakuoro, joka muuntuu tarvittaes-
sa myös mies- tai naiskuoroksi. 

Musiikkitalon Kuoro tekee yhteistyö-
tä Musiikkitalon kaikkien päätoimijoi-
den, Helsingin kaupunginorkesterin, 
Radion sinfoniaorkesterin ja Sibelius-
Akatemian kanssa. Taiteellisena johta-
jana on kuoron perustamisesta lähtien 
toiminut säveltäjä Tapani Länsiö. 

Kuoro debytoi vuonna 2012 esittä-
mällä Jukka-Pekka Sarasteen johdol-
la Brahmsin teoksen Ein deutsches 
Requiem Radion sinfoniaorkesterin 
konsertissa. Ensimmäinen toimintavuo-
si huipentui Leif Segerstamin johdolla 
Oodiin ilolle, Beethovenin yhdeksänteen 
sinfoniaan Helsingin kaupunginorkeste-
rin kanssa. 

Kuoron ohjelmisto muodostuu pää-
osin sinfonisista kuoro- ja orkesterite-
oksista. Ohjelmistoa suunnitellaan pit-
käjänteisesti yhdessä Musiikkitalon 
päätoimijoiden kanssa. Kuoron a cap-
pella -ohjelmisto muodostuu suu-
relle kuorolle sävelletystä musiikis-
ta aikamme musiikkia unohtamatta. 
Musiikkitalon Kuoron oma a cappella 
-konsertti 'Hymnien yö' pidetään vuosit-
tain Pyhäinpäivän iltana Musiikkitalon 
konserttisalissa.

Kuoro konsertoi kahdeksasta kym-
meneen kertaan vuodessa, pääosin 
Musiikkitalossa, mutta myös muual-
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiik-
kikulttuuria. Orkesterin ylikapellimesta-
ri on Hannu Lintu, joka aloitti kautensa 
syksyllä 2013. RSO:n kunniakapellimes-
tarit ovat Jukka-Pekka Saraste ja Sakari 
Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2014–2015 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi oh-
jelmassa on mm. Straussin värikkäitä or-
kesterirunoelmia, Šostakovitšin sinfoni-
oita sekä Haydnin suurteos Luominen. 
Vieraaksi saapuvat mm. kapellimestarit 
Leonard Slatkin, Kent Nagano, Herbert 
Blomstedt ja Esa-Pekka Salonen, sop-
raano Karita Mattila, alttoviulisti Tabea 
Zimmermann ja pianisti Olli Mustonen. 

RADION SINFONIAORKESTERI

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, 
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin 
levytyksiä on palkittu mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Ligetin viulukonserton ja orkesteriteok-
sia sisältävä levy oli Gramophone-lehden 
Editor´s Choice helmikuussa 2014. 

 RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kauden 
2013–2014 kohokohtia oli menestykse-
käs konsertti ylikapellimestari Hannu 
Linnun johdolla Wienin Musikvereinissa 
Keski-Euroopan kiertueella. Kaudella 
2014–2015 orkesteri ja Hannu Lintu 
esiintyvät Tukholmassa ja tekevät koti-
maan kiertueen. Kapellimestari Joshua 
Weilersteinin kanssa RSO vierailee 
Bukarestissa EBU-festivaalilla. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksinä 
Yle Teemalla.

la kuten ensi kesänä Espoon Urkuyö ja 
Aaria -festivaalilla. Kuorolaiset ovat into-
himoisia laulunharrastajia.


