
13.1.     
PERJANTAISARJA 7
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Helena Juntunen, sopraano
Tommi Hakala, baritoni
Musiikkitalon Kuoro, valm. Tapani Länsiö

Richard Wagner: Parsifal-alkusoitto 13 min

Felix Mendelssohn: Sinfonia nro 5 D-duuri op.107  
 “Uskonpuhdistus”  27 min
I  Andante – Allegro con fuoco 
II  Allegro vivace 
III  Andante
IV  Koraali (Ein' feste Burg ist unser Gott, Jumala ompi linnamme) 
(Andante con moto – Allegro vivace – Allegro maestoso  
– Piu animato poco a poco)

VÄLIAIKA 20 min

Ennen konserttia klo 18, Konserttisali: Juhana Cajanuksen “Yxi hengellinen 
weisu” ja suomen kielen käyttö 1600-luvulla. Puhujana uskonnollisen kielen 
tutkija, dosentti Maria Ahlholm.
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Uuno Klami: Psalmus 50 min

I osa
Etkös ole ihmisparka aiwan arca
Tap’ on wanha tappawalla Wierahalla
Syöstä, haasta, särke, sorta
Parcu pojes paneminen, catzominen
Eikö cuulu cuolewia, Catowia
Mitä maasa Matelepi, Käwelepi
Lennä Lindu mingäs lennät, et sä lennä
Kell’ on Ruumis raitihimbi, rautaisembi
Haut’ on walmis Wähäisillä, Calaisilla
Ruohot raucat raukenewat
Kiwet cowat Callioilla, Cangahilla
Eij nijn wähä woimatoinda, Wäetöindä
Jossa cannell’ caiken ilman, heität Silmän
Kerrän käändy käändymästä, wäändymästä
Täm’ on Tuoni tulisella Taiwahalla

II osa
Sijs ei ole olewata, pysywätä
Hengelliset, hengettömät, huolettomat
Tätä aina ajatella, muistutella
Luodut caicki catoawat, lopun saawat
Mik’ on ilo ricastua, racastua
Etzi muuta elandota, olendota
Siell’ on riemu rickahambi, runsahambi
Cosc’ ei coscan cuolemata, catomata 

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.25. 
Suora lähetys Yle Teemalla, Yle Radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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LINTUPERSPEKTIIVI

Alkamassa on sekä Suomen itsenäisyy-
den että uskonpuhdistuksen juhlavuosi, 
ja RSO:n kauden ensimmäisessä konser-
tissa sivutaan molempia. Kaikkia teoksia 
yhdistää uskonnollisuus, mutta miten ne 
siihen suhtautuvat?

Parsifalissa on näistä kolmesta teokses-
ta eniten syvää ymmärrystä siitä, että 
yksilön suhde jumaluuteen voi ylittää 
kaikki instituutioiden luomat rakennel-

USKONPUHDISTUS OLI 
PAITSI TEOLOGINEN, 
MYÖS MUSIIKILLINEN 
VALLANKUMOUS”

mat. Wagner oli toki vallankumouksel-
linen pervertti mutta hän oli myös mo-
nimutkaisella ja kiinnostavalla tavalla 
uskonnollinen. Dresdenissä kasvaneena 
hänellä oli varmasti omat syynsä laina-
ta Parsifalin Graalin maljan ja pelastuk-
sen symboliksi niin kutsuttu ”Dresdenin 
aamen”. Tämän aamen-kadenssin oli 
1800-luvun taitteessa säveltänyt kaik-
kien Dresdenin seurakuntien käyttöön 
muuan Johann Gottlieb Naumann.  

Ehdotin aikoinaan Turussa, että esit-
täisimme Parsifalin kolmannen näy-
töksen Turun tuomiokirkossa. Teoshan 
on pääsiäisaiheinen, ja se olisi sopinut 
tilaan hyvin: esimerkiksi kuorot olisi 
voinut sijoittaa säveltäjän haluamaan 



4

tapaan parvekkeille eri korkeuksiin. 
Tuomiokirkkoseurakunnan musiikki-
vastaavat olivat kuitenkin sitä mieltä, 
että Parsifalia ei voi esittää kirkossa, 
”koska se on liian synkretistinen”. No, 
kieltämättä se yhdistää kristillistä pe-
rinnettä buddhalaiseen ajatteluun ja 
schopenhauerilaiseen filosofiaan mutta 
tuskin Tuomiokirkko siitä olisi luhistu-
nut. Kyllä minä ymmärrän, että kirkko 
lepää puhtaan opin varassa mutta sen 
kannattaisi muistaa, että modernin ih-
misen uskonnolliset kokemukset ovat 
usein synkretistisiä.

Ehkäpä Tuomiokirkkoseurakunnan 
sedät eivät sittenkään ymmärtäneet, 
että Parsifalin perimmäinen ajatus on 
pelastus. Mukana ovat se roomalaisen 
sotilaan keihäs jolla Jeesuksen kylki 
puhkaistiin ja se malja - Graal - johon le-
gendan mukaan Joosef Arimatialainen 
otti talteen tuosta haavasta vuota-
nutta verta. Parsifalin puhdas hulluus 
ja myötätunto pelastavat kuihtuvan 
Graalin ritarikunnan ja sen kärsivän 
hallitsijan mutta myönnettäköön, että 
Jeesuksesta tuo ooppera ei puhu sanaa-
kaan. 

Tuo Turun tapaus tuli mieleeni juu-
ri äskettäin kun luin Psalmuksen teks-
tinkirjoittajan, lahjakkaan Juhana 
Cajanuksen elämästä. Hänhän haki 
juuri ennen kuolemaansa vuonna 1681, 
25-vuotiaana, Turun yliopiston filosofi-
an professuuria, mutta ei saanut sitä, 
koska oli yliopiston mielestä liian kar-
tesiolainen! 

Mendelssohnissa taas yhdisty-
vät juutalaisuus ja protestanttisuus. 
Hän kuuluu 1800-luvun alun juuta-
laissyntyiseen kulttuurieliittiin, sa-
moin kuin Meyerbeer, Heine ja moni 

muu arvostettu, tuottelias taiteilija. 
Mendelssohnin luterilaisuus on psy-
kologisesti kiinnostavaa – onhan hä-
nen täytynyt tuntea Lutherin kiivas ja 
vastenmielinen antisemitismi. Kenties 
hän halusi sulkea siltä silmänsä koska 
halusi olla aito preussilainen protes-
tantti.

Mendelssohnin Uskonpuhdistus-
sinfonia edustaa seremoniallista us-
konnollisuutta, mutta myös taistelu-
henkeä. Uskonpuhdistuksessahan oli 
kyse paitsi teologisesta, myös valtiol-
lisesta ja yhteiskunnallisesta murrok-
sesta. 20-vuotias Mendelssohn sävel-
si sinfoniansa omasta aloitteestaan 
Augsburgin tunnustuksen 300-vuo-
tisjuhlaa varten. Se on toki sävellet-
ty erittäin taidokkaasti, mutta siitä ei 
välttämättä välity syvällistä uskonnol-
lista kokemusta, sellaista kuin esimer-
kiksi monista Bachin, Beethovenin 
tai Mozartin hengellisistä teoksista. 
Mendelssohnin uskonnollinen tunne 
on usein kahlittu loistokkaaseen mutta 
konventionaaliseen käsityöläisyyteen. 
Hänelle Dresdenin aamen edustaa pi-
kemminkin matkamuistoa kuin lunas-
tusta.

Uskonpuhdistuksen aika edelsi juuri 
puhkeamassa ollutta roomalaiskatoli-
sen vokaalipolyfonian loisteliasta kul-
takautta. Protestanttisessa Saksassa 
nousivat sen sijaan keskiöön urku-
musiikki ja virret, jotka toivat hengel-
lisen musiikin lähemmäksi kansaa. 
Uskonpuhdistus vaikutti siis vähitellen 
myös musiikkiin, ja katolinen kirkko 
lakkasi olemasta musiikin ainoa tyys-
sija. 

Uuno Klamin Psalmus onkin sitten 
erikoinen yhdistelmä kuolinvuoteella 
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makaavan nuoren runoilijan pessimis-
miä ja taivasnäkyjä yhdistettynä sävel-
täjä Klamin poikkeukselliseen musiikil-
liseen kieleen. Klami on selvästi ollut 
hurmioitunut Cajanuksen tekstistä ja 
tuo runo on tarjonnut säveltäjälle mah-
dollisuuden viljellä sekä eurooppalaisia 
vaikutteita että burleskeja kotimaisia 
piirteitä.

Klamin Psalmusta pidetään suomalaisen 
musiikin merkkiteoksena. Miksi se ansait-
see tällaisen aseman?

Jopa monet niistäkin jotka eivät ole 
teosta edes kuulleet, tunnustavat 
Psalmuksen aseman, ja professori Erkki 
Salmenhaaran mukaan se on peräti 
yksi niitä harvoja suomalaisia sävellyk-
siä, jotka voidaan asettaa Sibeliuksen 
tuotannon rinnalle. Viimeistään Ulf 
Söderblomin levytys 80-luvulla todisti, 
että Psalmus on koherentti ja vaikutta-
va oratorio. 

Klamin esitetyin kappale on toki 
Kalevala-sarja, mutta se ei silti välttä-
mättä ole hänen paras sävellyksensä. 
1930-luvun puolessa välissä sävelletty 
Psalmus on kaikkein eniten Klamia it-
seään. On nimittäin pakko sanoa, että 
tätä ennen uraansa aloitteleva Klami 
vaikutti imitaattorilta – Stravinskyn, 
Ravelin ja muiden vaikutteet ovat usein 
kiusallisen ilmeisiä. Suomessa luultiin, 
että hän oli ollut Ravelin oppilas, vaikka 
kukaan ei varmasti tiedä tapasiko hän 
edes Ravelia – voi nimittäin olla että 
herrat oli vain esitelty jossain oopperan 
väliajalla.

Klami oli muutenkin ristiriitainen 
hahmo. Nuorena seikkailijana hän soti 
ensin Virossa ja Aunuksella, mutta rel-

lesti sitten estottomasti 1920-luvun 
alun Pariisissa. Perusluonteeltaan hän 
oli kuitenkin sangen konservatiivinen. 
Klamin viimeisiltä vuosilta löytyy radio-
haastatteluja, joissa häneltä kysytään 
esimerkiksi uudesta musiikista, erityi-
sesti elektronimusiikista. Vastauksena 
kuullaan mutinaa, ettei hän kerta kaik-
kiaan voi sitä sietää, saati ymmärtää. 
Vaikutelmaa korostaa haastattelun 
taustalla kuuluva kammarin kaappikel-
lon tikutus. 

Aikansa nuorista modernisteista 
Klami oli kuitenkin suosituin. Hänet 
koettiin turvalliseksi: siinä missä 
Merikanto, Pingoud ja Raitio vaikuttivat 
jollakin tavoin uhkaavan kansalaissodan 
jälkeistä koti, uskonto ja isänmaa -ilma-
piiriä, suomalaisiin aiheisiin myöhem-
mällä urallaan suuntautuva Klami tun-
tui hyväksyttävimmältä vaihtoehdolta.

Psalmuksessa vaikutteet ja oma 
osaaminen ovat kohdallaan. Totta kai 
siinäkin on kaikuja muilta säveltäji-
ltä, mutta Klami on osannut muut-
taa ne omaksi ilmaisukseen. Luulen, 
että Klamin merkitys ymmärrettäisiin 
laajemmin, jos hänellä olisi enemmän 
Psalmuksen kaltaisia sävellyksiä, mut-
ta teos on hänen tuotannossaan ainut-
laatuinen. Ehkä viimeisen Pyörteitä-
baletin voi nostaa sen rinnalle. 

Psalmuksen työnimi oli jossain vai-
heessa ”sinfoninen oratorio”. Se on to-
dellakin sinfonisempi kuin kumpikaan 
Klamin sinfonioista. Teos on temaatti-
sesti tiivis; siinä on kaksi painavaa, toi-
siinsa symmetrisesti suhtautuvaa osaa, 
joissa teemoja kehitellään taitavasti. 
Lisäksi siinä vältetään myös uusklas-
sismille ominainen emotionaalinen 
etäännyttäminen. 
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Millä tavalla itsenäisyyden juhlavuosi 
näkyy tällä kaudella RSO:n konserteis-
sa?

Tänä vuonna fokuksemme on 
Pingoud´ssa, Raitiossa, Klamissa ja 
Aarre Merikannossa, eli 20-luvun mo-
dernisteissa, ja siinä mitä tapah-
tui Ainolan hiljaisuuden alkaessa. 
Henkilöiden sijaan haluan kuitenkin 
keskittyä teoksiin, jotka ansaitsevat 
paikan perusohjelmistossa siksi, että ne 
ovat hyviä.  Toivon, että jokaiselta näis-
tä säveltäjistä jäisi keskeiseen ohjelmis-
toon edes pari kappaletta, ja että niistä 
vähitellen rakentuisi jonkinlainen kaa-
non. Tällä tavoin eräs aukko Suomen 
musiikinhistoriassa saataisiin täytet-
tyä luontevalla tavalla. Kun minulla on 
kerran mahdollisuus vaikuttaa asiaan, 
olen tietysti valinnut juhlavuoden oh-
jelmaan itselleni läheisiä teoksia, ja ha-
luan nähdä miten niille nyt käy. Minulle 
ne ovat avainteoksia siinä kehityksessä, 
joka alkoi 20-luvulla ja päätyi 60-luvul-
le.

Olemme tekemässä televisiolle kahta 
dokumenttiohjelmaa 20-luvun moder-
nisteista. Musiikin lisäksi mukana on 
myös kuvataide ja kirjallisuus. On kiin-
nostavaa, että vaikka Suomessa muil-
lakin taiteilla oli omat vastoinkäymi-
sensä, ne eivät kohdanneet laisinkaan 
samaa totaalista ymmärtämättömyyt-
tä kuin musiikki. Ohjelmaa valmistel-
lessa kävimme läpi kaikki Helsingin 
kaupunginorkesterin konserttiohjel-
mat aina 1800-luvun lopusta alkaen. 
Huomasimme, että Suomessa ei to-
dellakaan soitettu käytännöllisesti kat-
soen ollenkaan aikakauden modernia 
eurooppalaista orkesterimusiikkia, ei 
edes Ravelia, Debussy’tä tai Stravinskya 

joitakin pieniä poikkeuksia lukuun otta-
matta. Modernistien torjuminen ei siis 
ainakaan ollut yleisön syytä – eihän 
heillä voinut olla aavistustakaan siitä, 
mitä muualla tapahtui.

Sitä paitsi musiikinhistoriamme oli 
vielä nuori, melkein olematon, eikä 
sellaista voi modernisoida, jota ei oi-
kein vielä ole olemassakaan. Jatkumon 
puute on myöhemmissä käänteissä ol-
lut tavallaan vahvuutemmekin, mutta 
tuolloin se teki nuorten modernistien 
asemasta mahdottoman. Nyt meidän 
tehtävämme on esittää heidän musiik-
kiaan niin hyvin kuin mahdollista – ja 
katsoa, mitä tapahtuu.

haastattelu Lotta Emanuelsson
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Diagnostiikka on helppoa, jos poti-
las on jo haudassa. Niinpä jälkipol-
vet ovat läiskineet Mozartille touret-
tea, Beethovenille maksakirroosia, 
Schubertille aivokuppaa ja Ravelille 
Creutzfeldt-Jakobin tautia. Samalla var-
muudella on Richard Wagner luokiteltu 
psykopaatiksi ja narsistiksi, joka mani-
puloi kaikki vastaantulijat.

En väitä Wagnerin mielenterveydes-
tä mitään, vaikka aikalaiskuvauksis-
ta voisikin jotain päätellä. On nimit-
täin kiinnostavampaa tutkailla hänen 
psyykeään hänen sävellystensä kaut-
ta. Ensimmäisenä mieleen tulee me-
galomania, niin suuria ovat yksittäi-
set oopperat kuten Tristan ja Isolde tai 
Nürnbergin mestarilaulajat, puhumatta-
kaan Nibelungin sormus -tetralogiasta, 
joka kestää kokonaisuudessaan noin 15 
tuntia – ilman väliaikoja siis – ja jonka 
säveltäminen vei 26 vuotta.

Kuva Wagnerista ei olisi kuitenkaan 
kokonainen ilman hänen viimeistä 
oopperaansa Parsifal, joka valmistui sä-
veltäjän kuolemaa edeltäneenä vuon-
na 1882. Siinä Wagner nimittäin suun-
taa niin vahvasti kristillisen mytologian 
pariin, ettei voi täysin välttyä ajatuk-
selta, että säveltäjä tähtäsi eräänlai-
seen omaan apoteoosiinsa, siis juma-
laksi julistamiseen. Ja voinee sanoa, 
että hän myös onnistui siinä. Sekin 
sopii kuvaan, ettei Wagner halunnut 
nimittää Parsifalia oopperaksi, vaan 
“Bühnenweihfestspieliksi” eli vihkiäis-
juhlanäytökseksi. Tämän kolminäytök-
sisen oopperan näytösten välissä ei ole 

RICHARD WAGNER (1813–1883): 
PARSIFAL-ALKUSOITTO

tapana antaa aplodeja, sillä ollaanhan 
lähes jumalanpalveluksessa.

Wagner yhdisteli Parsifalissa kol-
me keskiaikaista legendaa, jot-
ka liittyvät Graalin maljaan (johon 
Joosef Arimatialainen olisi valuttanut 
Jeesuksen veren), Longinuksen kei-
hääseen (jolla Jeesuksen kylki puh-
kaistiin) sekä Montsalvatin linnassa 
majaansa pitäneeseen Graalin veljes-
kuntaan. Lyhyesti: Montsalvatin ku-
ningas Titurelin poika Amfortas on 
menettänyt Longinuksen keihään en-
tiselle Graal-veljelle Klingsorille, ja haa-
voittunut samalla keihäästä. Haavan 
voi parantaa vain “puhdas houkka”. 
Klingsor häiriköi Graalin palvelijoi-
ta parhaansa mukaan, veljeskunta on 
hajallaan. Montsalvatiin jostain tup-
sahtanut sivistymätön Parsifal on tuo 
synnitön houkka, joka ei ole mistään 
Graaleista kuullutkaan. Hän kykenee 
lopulta Pitkäperjantain ihmeeseen (joka 
on toinen usein Parsifalista esitettävä 
konserttinumero) ja parantamaan si-
ten Amfortasin haavan.

Parsifalin alkusoitto koostuu tait-
teista, jotka ovat kuin pitkiä sisään- ja 
uloshengityksiä. Niin uskomattomal-
ta kuin tämä kuulostaakin, sen kuu-
den ensimmäisen tahdin kolme lyhyt-
tä sävelaihetta sisältävät käytännössä 
koko oopperan musiikillisen perustan. 
Noista kolmesta motiivista riittää mu-
siikkia reilusti yli neljäksi tunniksi!

Ensimmäinen “hengitys” alkaa As-
duuri-kolmisointukululla. Tunnelma on 
harras ja juhlava, trumpetti soittaa au-
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tuaallisen melodian. Sitten käännytään 
molliin, onhan ritarikunta hajallaan ja 
Amfortas suurissa tuskissa. Tämän jäl-
keen musiikki muuttuu jälleen toiveik-
kaaksi, ja esiin astuu suuri vaskikuoro. 
Oopperan lopussa saavutettava lunas-
tus korostuu siinä, että avausmotiivi 
jää alkusoiton lopuksi es-dominanttisä-
velelle, kuin osoittamaan Longinuksen 
keihäällä kohti taivaita.

FELIX MENDELSSOHN 
(1809–1847): SINFONIA 
NRO 5 D-DUURI 
“USKONPUHDISTUS” 

Miten Richard Wagner ja Felix 
Mendelssohn mahtuvat samaan kon-
serttiohjelmaan, etenkin kun kysymys on 
uskossaan puhtaasta houkasta (Parsifal) 
ja vieläkin puhtaammaksi puleeratus-
ta uskosta (“Uskonpuhdistussinfonia”)? 
Mendelssohn syntyi vaikutusvaltai-
seen juutalaiseen sukuun, kun taas 
Wagner oli juutalaisvihamielinen de-
magogi, joka Mendelssohnin kuoleman 
jälkeen vuonna 1848 hyökkäsi rajusti 
tätä vastaan myrkyllisessä esseessään 
“Juutalaisuus musiikissa”. Hän tunnusti 
Mendelssohnilla olleen tiettyjä musii-
killisia lahjoja, mutta juutalaisuutensa 
vuoksi tämä ei koskaan voinut saavut-
taa niillä mitään syvällistä tai arvokasta.

Mutta mutta: Mendelssohnhan oli 
kastettu jo seitsenvuotiaana protes-
tantiksi! Mahtoiko monikaan ei-kirkol-
linen säveltäjä alleviivata kristillisyyt-
tään yhtä paljon kuin Mendelssohn, 
joka sävelsi protestanttisessa hengessä 

oratorion sekä Paavalista että Eliasta, 
sinfoniansa numero 2 Lutherin pro-
testanttisiin teksteihin sekä vielä täs-
sä konsertissa kuultavan sinfonian nro 
5, lisänimeltään Uskonpuhdistus? Miten 
voimme siis tulkita Wagnerin hyökkä-
ystä? Kateutta, panettelua, vihapuhetta 
– silkkaa trumpistelua!

Ironian huippu on, että Wagner aterioi 
samasta kulhosta kuin Mendelssohn, 
sillä hän käytti Johann Gottlieb 
Naumannin 1700-luvulla säveltämää 
kirkollista sekvenssiä Dresdenin Amen 
peräti kolmessa oopperassaan, nimit-
täin Lemmenkiellossa, Tannhäuserissa 
ja vieläpä vahvimmin uskonnollisessa 
oopperassaan Parsifalissa. Ja mikä aihe 
aloittaa Mendelssohnin sinfonian nro 
5? Ei tarvitsisi kai sanoa, mutta kerro-
taan silti: Dresdenin Amen.

Felix Mendelssohnin sinfonioiden nu-
merointi on päin mäntyä. Sävellettyään 
lapsena 12 jousisinfoniaa hän al-
koi numeroida “oikeita” sinfonioitaan 
15-vuotiaana, 1. sinfonia on vuodel-
ta 1824. Toisena valmistui 4. sinfonia 
(“Italialainen”) 1833, sitten 3. sinfo-
nia (“Skottilainen”) 1840 ja 2. sinfonia 
(“Ylistyslaulu”) 1842. Viidettä sinfoniaa 
Mendelssohn sävelsi 1829-30 aikee-
naan juhlistaa sillä reformaation (joksi 
“uskonpuhdistusta” nykyisen ekume-
nian aikana usein kutsutaan) 300-vuo-
tisjuhlaa, eli niin kutsuttua Augsburgin 
tunnustusta vuodelta 1530, muttei ollut 
siihen tyytyväinen eikä antanut julkais-
ta sitä. Niinpä 5. sinfonia ilmestyi pos-
tuumisti. Virheellistä numerointia ei ole 
välitetty oikaista, sillä Mendelssohnin 
sinfoniat elävät lisänimiensä kautta.

Toisin kuin Wagner vihakirjoitukses-
saan väittää, Mendelssohnin musiikin  
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vankkumaton arvo on sen ilmaisuvoi-
massa ja syvällisyydessä. Harva klas-
sis-romanttinen säveltäjä oli yhtä 
taitava äänenkuljettaja, mistä kiitos 
kuuluu Mendelssohnin pakkomiel-
teiselle intohimolle J.S. Bachin kont-
rapunktin tutkimiseen. Toinen esi-
kuva lienee ollut Joseph Haydn, sillä 
Uskonpuhdistussinfonian avausosassa 
käynnistyy Dresdenin amenen jälkeen 
haydnilainen, kiihkeä allegro, tosin 
d-mollissa.

Toinen osa on menuetti-muotoi-
nen Allegro vivace. Se on melodial-
taan tarttuva, ja samalla kertaa sekä 
viehkeän siro että tarmokas ja ponte-
va. Lyhyt Andante on hiukan arkaile-
va jakso ennen juhlavaa finaalia, jonka 
keskeinen teema on Lutherin koraali 
Jumala ompi linnamme (Ein feste Burg 
ist unser Gott). Luther saattoi olla 
Paavin näkökulmasta lähinnä ikävä 
häirikkömunkki jostain Saksi-Anhaltin 
syrjäseudulta, mutta hänen synnyttä-
mänsä jytkyn laineet lyövät korkeina 
yhä 500 vuotta myöhemmin, ja hie-
noimman asunsa ne saavat monien 
mielestä Uskonpuhdistussinfonian kal-
taisessa upeassa teoksessa.

UUNO KLAMI  
(1900–1961): PSALMUS 

Reformaation 500-vuotisjuhlavuonna 
on paikallaan muistaa, ettei ns. uskon-
puhdistus hetkauttanut suomalaisia ko-
vinkaan paljon. Katolinen kirkko toki vai-
kutti myös näillä raukoilla rajoilla, mutta 
ennen Kustaa Vaasan ja reformaation 
aikaa yhteiskunta Pohjanlahden täl-
lä puolen oli varsin järjestäytymätön. 
Ihmisiä kastettiin, helvetillä uhkailtiin, 
sotaväkeen otettiin, verot kiskottiin, 
selkänahat revittiin. Feodaaliherrat li-
hoivat eikä kansalla ollut sosiaalista 
mediaa, jossa raivota.

Kuningas Kustaa Vaasa kääntyi vuon-
na 1527 Martin Lutherin kannattajaksi, 
mutta kokiko hän katolisen uskon niin 
saastaiseksi, että se piti “puhdistaa”? 
Tuskinpa - eiköhän tässä keikaukses-
sa painanut enemmän se, että kunin-
gas saattoi näin vähentää kirkon vai-
kutusvaltaa ja takavarikoida valtiolle 
sen sangen huomattavan omaisuuden. 
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Kun hallinto Suomen alueella vakiintui, 
kansa oli jo luterilaista. Mutta jäikö suo-
malaisesta muinaisuskosta kytemään 
kristinuskoon jotain? Ehkä; jollei varsi-
naista sisältöä, niin kenties hieman jon-
kinlaista maanläheistä asennetta.

Luterilaiseen uskoon kastettiin vuon-
na 1655 myös Paltamon kirkkoherran, 
lääninrovasti Johan (Juhana) Cajanuksen 
poika Johan Cajanus nuorempi. 
Varhainen koulumenestys Kajaanissa, 
Oulussa ja Uudessakaarlepyyssä osoit-
ti Juhana nuoremman olevan niin lahja-
kas, että hänet lähetettiin 15-vuotiaana 
korkeampaan oppiin Uppsalan yliopis-
toon. Sieltä maisteriksi valmistuttuaan 
hän haki filosofian professuuria Turun 
yliopistosta, johon hänet lopulta ni-
mitettiin vain kuningas Kaarle XI:n ja 
yliopiston aiemman kanslerin Pietari 
Brahen junttaamana. Cajanusta vas-
tustettiin, koska runousopin professori 
Petrus Laurbecchius epäili hänen ole-
van liiaksi Réne Descartesin oppien lu-
moissa, ja kartesiolaisuus oli teologien 
piirissä kovin epäilyttävää. Nimityskiista 
oli lopulta merkityksetön, sillä ennen 
kuin ehti astua virkaansa, Cajanus kuoli 
kuumeeseen ja “luonnottoman kovaan 
janoon” jo 1681, vain 25-vuotiaana.

Aiemmin lähinnä kreikaksi ja latinak-
si runoillut Cajanus osoitti kuolinvuo-
teellaan hämmästyttävää luovuutta 
oman aikansa suomen kielen parissa, 
ja kirjoitti viime työnään hieman kar-
tesiolaisuutta henkivän lohdutusrunon 
Yxi hengellinen weisu, iosa tämän mail-
man katowainen meno edespannan, joka 
tunnetaan myös nimellä Etkös ole ihmis 
parca, aiwan arca.

Et voilà! Olemme Pariisissa, vuosi on 
1924. “Suomalaisen musiikin sunnun-

tailapsi”, virolahtelainen Uuno Klami on 
päättänyt sävellysopintonsa Helsingin 
musiikkiopistossa niin menestykselli-
sesti, että on saanut stipendin oleske-
luun ja työskentelyyn Pariisissa, joka 
suursodan jälkeen kuhisee nimekkäi-
tä kansainvälisiä taiteilijoita, musiik-
kia, kirjallisuutta, elokuvaa, uutta tek-
nologiaa, jazzia, kaikkea! Pää pyörällä 
tästä kaikesta Klami heittäytyy musii-
kin rytmiin ja taiteen virtaan, vaikuttuu 
Ravelista ja Stravinskysta sekä kuulee 
mm. suuresti ihailemansa nuoren sä-
veltäjän Arthur Honeggerin uusklas-
sisen oratorion Le roi David (Kuningas 
Daavid).

Vuonna 1928 Klami hätkähdytti sävel-
lyskonsertillaan helsinkiläisiä: 1. piano-
konsertto “Yö Montmartrella” sisälsi 
selviä jazz-vaikutteita, orkesterissa oli 
jopa saxofoni. Nuori “Monsieur Clamy” 
oli kuin tuulahdus syntistä suurkaupun-
kia Iivantiiran seuroissa, joten koettiin 
yleisesti yllättävänä, että hänen mielen-
kiintonsa kohdistui heti kohta suoma-
lais-ugrilaisiin aiheisiin (Karjalainen rap-
sodia 1928, Tšeremissiläinen fantasia 
1931, Kalevala-sarjan 1. versio 1933). 
Klami ei ollut myöskään osoittanut pa-
ria kuoroteosta enempää mielenkiin-
toa vokaalimusiikkiin, vaan hänen vä-
lineensä oli pääasiassa orkesteri ja sen 
loputtomasti muokattavissa oleva väri-
paletti. Varmasti parhaiten Klamin vo-
kaalimusiikista suomalaiset tuntevat 
Jouluilta-rallatuksen (“Taivahalle syttyi 
juuri tähti kirkas, tähti suuri”).

Siksi monikaan tuskin odotti Klamilta 
sellaista teosta kuin oli maaliskuus-
sa 1937 kantaesitetty Psalmus. Mikä 
innosti hänet suuren oratorion sävel-
tämiseen? Kuningas Daavid kuultiin 
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Helsingissä 1934, ja toinen mahdollinen 
innoittaja, Zoltan Kodályn Psalmus hun-
garicus jo 1931 – kenties nämä sävellyk-
set panivat vauhtia Klamiin, joka sävel-
si omaa oratoriotaan ainakin vuosien 
1932 ja –36 välillä, tehden välillä suuria 
muutoksia jo kirjoittamaansa.

Kantaesitys ei ollut todellakaan mi-
kään menestys. Amatöörilaulajista 
koostunut Kilven kuoro sai virheitä vi-
lisseet esitysmateriaalit käsiinsä myö-
hään eikä pianopartituuria lainkaan, 
ja monikerroksinen, polyfoninen kuo-
rosatsi oli vaikeampaa kuin Suomessa 
oli koskaan sävelletty. Niinpä kolman-
nes kuoron vahvuudesta lipesi rivistä 
jo harjoitusten alkuvaiheissa. Ja har-
joituksia oli tietysti aivan liian vähän. 
Lehtiarvostelijoista vain Evert Katila 
uskoi kuulleensa jotain suurta ja kes-
tävää. Ei siis ihme, että Psalmus katosi 
ohjelmistoista saman tien (se esitettiin 
kerran vuonna 1960), ja teos levytettiin 
vasta 1980-luvulla, kun maassamme oli 
virinnyt uusi kiinnostus Uuno Klamia 
kohtaan.

Nyt 2010-luvulla on helppo tode-
ta, että Psalmus on kuitenkin suuri 
– ja suurenmoinen – teos. Klami vil-
jelee siinä ensimmäisen kerran selväs-
ti uusklassismia. Myös runsas kont-
rapunkti oli säveltäjälle uutta, rikkaat 
orkesterivärit sentään kaiken lähtökoh-
ta. Cajanuksen arkaainen suomen kie-
li ja runon maanläheisyys ovat epäile-
mättä olleet Klamille suuri innostaja, 
sillä “salaviisaana” tunnettu säveltäjä 
ei kenties olisi inspiroitunut samalla 
tavalla perinteisestä kristillisestä teks-
tistä. 23-säkeinen runoteksti jakautuu 
kahtia siten, että alkupuoli korostaa 
kaiken maallisen katoavaisuutta, ja jäl-

kipuoli muistuttaa, että todellinen ilo 
löytyy taivaasta. Minkäänlaista liturgiaa 
runossa ei ole ja uskonnollista kieltäkin 
lähinnä muodossa, joka 1900-luvun ih-
misellä on saattanut kääntää suupie-
let ylöspäin, vaikka ollaan kasvotusten 
kuoleman kanssa.

Teoksen alkupuolella kuoron rooli 
on suurempi, ja sopraano- ja baritoni-
solistien merkitys kasvaa loppua koh-
den. Orkesterin osuus ei totta vieköön 
ole pelkkä säestystehtävä, vaan voi-
makkaasti väriä ja dramaturgiaa luova 
perusta, ja suurimmillaan se on harvi-
naislaatuista ilotulitusta jopa Klamin 
kirjoittamaksi. Etenkin oratorion mah-
tipontinen loppu on juhlavuudessaan 
vaikuttava.

Ja Psalmuksen sanoma on ajaton, se 
on selvää. Kosk’ ei koskaan kuolematta, 
katoomatta tänne tulla, sydän on sulla 
syntis-parka aivan arkana, jos vain su-
ret tulevaa kuolemaa. Ei kannata elää 
kuin viimeistä päivää. Elä jokainen päi-
vä kuin se olisi ensimmäisesi!

Osmo Tapio Räihälä
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1. Etkö ole, ihmisparka,
aivan arka,
koska itket kaikki yöt,
jaksat surra suuttumatta,
uupumatta
muistat tuonen surmatyöt.

2. Luojan käsky kuolemalla
kulkevalla,
käsky käydä maailmaan,
hyvät, huonot lapsinensa,
kaikkinensa
syöstä, painaa poveen maan.

3. Syöksee, käskee, särkee, sortaa,
multiin murtaa
surma hirmukourillaan.
Eivät auta toivotukset,
voivotukset
eikä pelko, parkukaan.

4. Siis on parku poistettava,
katsottava
tietä kaiken maailman.
Katso kaikki katseltavat,
kuunneltavat:
huomaat kaiken kuolevan.

5.  Eikö kuulu kuolevia,  
katoovia,  
Paitsi ihmisparkaisii?  
Tuuless', tähdeiss', taivahalla,  
meress', maalla,
Kuolevill' on kumppanii.

Psalmus

1. Etkös ole ihmis parca
aiwan arca,
Coscas itket ylen öitä,
Coscas suret suuttumata,
puuttumata,
Coucon mustan Murha-töitä.

2. Tap’ on wanha tappawalla
Wierahalla,
Luojan laitoxen perähän,
Hywät huonot Langoinensa,
Lapsinensa,
Syöstä, sullo’ maan powehen.

3. Syöstä, haasta, särke, sorta,
Mullax murta
Hirmu Courilla cowilla;
Eij ole toiwo toiwotuxis,
Woiwotuxis,
Parcu-suilla pelcurilla.

4. Parcu pojes paneminen 
catzominen
Caiken Mailman menoja.
Catzo caicki catzeltawat,
cuunneltawat,
Eikö löydy loppuwia?

5. Eikö cuulu cuolewia,
Catowia,
Paitzi Ihmis parcaisia?
Tuules, Tähdis, Taiwahalla,
Meres, Maalla,
Cuolewil on cumpania.
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6. Mitä maasa Matelepi,
Käwelepi,
Maaxi muuttua pitäpi.
Mitä Puusa pijscuttapi,
cuisuttapi,
Puusta pudota pitäpi.

7. Lennä Lindu mingäs lennät,
et sä lennä
Cowan Cuoleman Käsistä;
Se se Linnun lendäwängi,
riendäwängi,
Temma tuulettelemasta.

8. Kell’ on Ruumis raitihimbi,
rautaisembi,
Cuin on Calalla Meresä?
Surma toki surmelepi,
Turmelepi,
Wetten Carjangin Wedesä.

9. Haut’ on walmis Wähäisillä
Calaisilla,
Hauwin hirmuisen Cuwusa:
Hauwin Haut’ on cuohuwasa
Cattilasa,
Toinen puhuwan Powesa.

10. Ruohot raucat raukenewat
ehkä owat 
Coreana cukasansa;
Puut eij pääse paxy Juuret
Pienet, Suuret,
Caatahan casotesansa.

11. Kiwet cowat Callioilla,
Cangahilla,
Ricki mullax muretahan:
Rauta caicki rewäisewä,
raatelewa,
Ruostehelda raadellahan.

6.  Mitä maassa mateleepi,  
käveleepi,  
Maaksi muuttua pitää;  
Mitä puussa piiskuttaapi, 
kuikuttaapi,  
Puusta pudota pitää.

7. Lennä, lintu, minkä lennät,
etpä lennä
surman kovan kourista.
Surma linnun lentämästä,
rientämästä
tempaa taivaan tuulista.

8.  Kell' on ruumis raittihimpi, 
rautaisempi,  
Kuin on kalalla meress'?  
Surma toki surmeleepi,  
turmeleepi,
Vetten karjanki vedess'.

9.  Haut' on valmis vähäisillä  
kalaisilla 
Hauvenhirmuisen kidass',  
Hauven haut' on kattilassa 
kuohuvassa, 
Toinen puhuvan povess'.

10. Ruohot raukat raukeavat,
vaikka ovat
kauniit kukkaloistossaan.
Puut ei kestä, paksujuuret,
pienet, suuret
kasvaessaan kaadetaan.

11.  Kivet kovat kallioilla,  
kankahilla,  
Rikki mullaks'murretaan;  
Rauta kaikkireväisevä,  
raateleva,  
Ruostehelta raadellaan.
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12. Eij nijn wähä woimatoinda,
Wäetöindä,
Jota Surma säästänepi:
Eij nijn wahwa wäellistä,
woimallista,
Joca käsis kestänepi.

13. Jossa cannell’ caiken ilman
heität Silmän,
Hänen tiedustat tapansa:
Käändy, culke wäändy, wyöry,
poicke, pyöry,
Taiwas kircas Tähtinensä.

14. Kerran käändy käändymästä,
wäändymästä,
Käändy käändymättömäxi.
Käändy käskyllä cowalla,
caickiwallan,
Tyhjäxi taiwattomaxi.

15. Täm’ on Tuoni tulisella
Taiwahalla,
Tämä tähtein pesällä.
Täm’ on ikä ihanalla
Auringolla:
Tämä wahwuus wahwudella.

16. Sijs ei ole olewata,
pysywätä,
Tämän mailman Menoisa:
Caicki caatu, caicki muuttu,
caicki puuttu,
Luojan Luotuin seasa.

17. Hengelliset, hengettömät,
huolettomat,
Menojansa muuttelewat;
Hetki hetkeld, Päiwä päiwäld,
Wuosi wuodeld,
Loppuwansa lähenewät.

12. Ei siis pientä, voimatonta,
turvatonta
surma säästä säälistä,
eikä vahvin, väkevinkään,
kestävinkään
kestää voi sen käsissä.

13.  Jos sä kannell' kaiken ilman  
heität silmän,  
Hänen tiedustat tapans';  
Kääntyy, kulkee, vääntyy,  
vyöryy, poikkee, pyöryy,  
Taivas kirkas tähtinens'.

14.  Kerran kääntyy kääntymästä, 
vääntymästä,
Kääntyy kääntymättömäks',  
Kääntyy käskyllä kovalla
Kaikkivallan,  
Tyhjäksi, tavattomaks'.

15.  Täm' on tuoni tulisella  
taivahalla,  
Tämä tähtein pesäll',  
Tämä ikä ihanalla  
auringolla,  
Tämä vahvuus vahvuudell'.

16.  Siis ei ole olevata,  
pysyvätä  
Tämän mailman menoiss',  
Kaikki kaatuu, kaikki muuttuu, 
kaikki puuttuu,  
Luojan luotujen seass'.

17.  Hengelliset, hengettömät, 
huolettomat  
Menojans'muuttelevat;  
Hetki hetkelt',  
päivä päivält', vuosi vuodelt',  
Loppuans' lähenevät.
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18. Tätä aina ajatella, 
muistutella,
Sinun syndisen pitäisi;
Tästä ottaa ojennusta,
huojenusta,
Surman sua säikyttäisä.

19. Luodut caicki catoawat,
lopun saawat,
Laatuinensa luondoinensa.
Ongo ihmet jos sä caadut,
jossa maadut,
Syndi säcki syndinensi?

20. Mik’ on ilo ricastua,
racastua,
Caupungisa catowasa?
Mik’ on ilo oleskella,
asuskella,
Täsä turhasa Tilasa?

21. Etzi muuta elandota,
olendota,
Pyydä taiwahan Talohon!
Etzi meno muuttumatoin,
puuttumatoin,
Pyri taiwahan Ilohon!

22. Siell’ on riemu rickahambi,
runsahambi,
Siell’ on Ilo loppumata:
Siellä laulat Lapsinensi,
Langoinensi,
Woiton Wirtä wäsymätä.

23. Cosc’ ei coscan cuolemata,
catomata, 
Sinne tääldä tulla taita.
Sydän on sull’ syndis-parca,
aiwan arca,
Ettäs suret surman Töitä.

Juhana Cajanus

18. Näitä aina ajatella,
muistutella
saisit täällä, syntinen,
näistä ottaa ojennusta,
huojennusta
alla ajan murheitten.

19. Näin on luonnon luovuttava,
kaaduttava
luomakunnan kaikkineen.
Onko ihme, jos siis kaatuu,
maaksi maatuu
syntisparka synteineen?

20.  Mik' on ilo rikastua,  
rakastua  
Kaupungissa katoovass'?  
Mik' on ilo oleskella,  
asuskella  
Tässä turhassa tilass'.

21. Etsi tietä elämässä
häipyvässä
taivaan taloon korkeaan.
Etsi meno muuttumaton,
puuttumaton,
kulje taivaan kunniaan.

22. Siellä riemu rikkaimpana,
runsaimpana,
ilo ilman muutosta.
Siellä laulat lapsinesi,
kaikkinesi
voiton virttä suloista.

23. Vaan et hautaan kaatumatta,
kuolematta
täältä sinne tulla saa.
Siksi olet, syntisparka,
aivan arka,
kun niin pelkäät kuolemaa.

Säk. 1–4, 7, 10, 12, 18-19, 21-23 uud.  
Pekka Kivekäs ja komitea 1984.
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HELENA JUNTUNEN
Helena Juntunen on yksi tämän het-
ken valovoimaisimmista kansainvälisistä 
uraa luoneista nuorista sopraanoistam-
me. Suomessa Juntusen ura käynnistyi 
monista kilpailuvoitoista, tärkeimpänä 
Lappeenrannan laulukilpailun naisten-
sarjan voitto 2002. Lokakuussa 2006 
hänelle myönnettiin Karita Mattila -pal-
kinto.

Helena Juntunen aloitti lauluopinton-
sa 15-vuotiaana Oulun konservatoriossa 
Airi Tokolan oppilaana. Hän on valmis-
tunut Sibelius-Akatemiasta musiikin 
maisteriksi opettajanaan Anita Välkki. 
Juntusen ammatillisena läpimurto oli 
Margarethan rooli Gounod’n ooppe-
rassa Faust Savonlinnan Oopperajuhlilla  
2002. Samalla roolilla hän deby-
toi Connecticutin oopperassa 2004. 
Euroopan sydämeen Juntunen lau-
loi Wienin Juhlaviikoilla 2006 Mozartin 
Taikahuilun Paminana. Paminan roo-
lin hän on sittemmin esittänyt mm. 
Brysselissä, Nancyssa, Minnesotassa, 
Wienissä, Aix-en-Provencessa ja Suomen 
Kansallisoopperassa.

Viime vuosien roolidebyyttejä ovat 
olleet mm. Mozartin Figaron häiden 
Kreivitär, Puccinin La Bohèmen Mimì, 
Tšaikovskin Jevgeni Oneginin Tatjana 
ja Jennyn rooli Kurt Weillin oopperas-
sa ”Mahagonnyn kaupungin nousu 
ja tuho. Lisäksi Juntunen on laulanut 
Mikko Heiniön Eerik XIV -oopperan ja 
Jüri Reinveren Puhdistuksen kantaesi-
tyksissä. Savonlinnan Oopperajuhlilla 
2014 hän debytoi Puccinin ooppe-
ran Madama Butterflyn nimiroolissa 
ja kevään 2015 hän lauloi Korngoldin 
Kuolleen kaupungin Mariettan roolia 
Nantesissa ja Nancyssa ja teki kiertu-

een Lontoon Philharmonia-orkesterin 
kanssa kapellimestari Vladimir 
Ashkenazyn johdolla.

Kuluvalla kaudella Juntunen lau-
laa mm. Kuollut kaupunki -ooppe-
raa Baselissa ja Salomen nimiroolia 
Strasbourgissa.

TOMMI HAKALA
Baritoni Tommi Hakala teki kansainvä-
lisen läpimurtonsa voitettuaan BBC:n 
"Singer of the World"- laulukilpailun 
Cardiffissa kesällä 2003. Muutama 
vuosi aikaisemmin hän oli jo voittanut 
Merikanto-kilpailun Suomessa.

Opinnot Riihimäen musiikkiopis-
tossa, Sibelius-Akatemiassa (Master 
of Arts) ja Karlsruhen musiikkikorkea-
koulussa Matti Salmisen säätiön apu-
rahan turvin johtivat kiinnitykseen 
Nürnbergin oopperassa 1998–2001, 
mistä Hakala siirtyi Leipzigin ooppe-
raan vuosiksi 2001–2004. Suomen 
Kansallisoopperan solistikuntaan hän 
kuului vuosina 2008–2013.

Hakalan tärkeimmät oopperaroo-
lit ovat mm. oopperoissa Figaron häät, 
Don Giovanni, Macbeth, Falstaff, La 
Traviata, Naamiohuvit, Don Carlos, 
Tannhäuser, Parsifal, Tristan und Isolde, 
Elektra, Faust, Carmen, Jevgeni Onegin, 
Juha, Kullervo sekä operetti Iloinen leski.

Hakala on vieraillut solistina mm. New 
Yorkin Metropolitanissa, San Franciscon 
ja Geneven oopperoissa, Dresdenin 
Semperoperissa, Berliinin saksalaisessa 
oopperassa, Teatro Real Madridissa ja 
Savonlinnan Oopperajuhlilla. 

Lied-musiikin lisäksi Hakala esiintyy 
usein orkesterien solistina ja on laula-
nut mm. Bostonin sinfoniaorkesterin,  
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Oslon ja Berliinin filharmonikoiden 
sekä Amsterdamin Concertgebouw-
orkesterin kanssa.

Hakalan levytyksiin kuuluvat mm. 
Great Baritone Arias -taltiointi, Toivo 
Kuulan lauluja pianisti Kristian Attilan 
kanssa, Kullervo-sinfonia ja Tannhäuser. 

MUSIIKKITALON 
KUORO

Syksyllä 2011 perustettu Musiikkitalon 
Kuoro sai alkunsa kapellimestarei-
den Hannu Linnun, Jukka- Pekka 
Sarasteen ja John Storgårdsin aloittees-
ta. Musiikkitalon Kuoro on noin 80 lau-
lajan sinfoniakuoro.

Musiikkitalon Kuoro tekee yhteistyö-
tä Musiikkitalon kaikkien päätoimijoi-
den, Helsingin kaupunginorkesterin, 
Radion sinfoniaorkesterin ja Sibelius-
Akatemian kanssa. Kuoron taiteellise-
na johtajana vuosina 2011–2016 toimi 
Tapani Länsiö. Uudet johtajat ovat Nils 
Schweckendiek ja Jani Sivén, jotka aloit-
tavat tehtävissään 14.1.2017.

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 yhdeksän-
teen sinfoniaan Helsingin kaupunginor-
kesterin kanssa.

Kuoron ohjelmisto muodostuu pää-
osin sinfonisista kuoro- ja orkesteri-
teoksista. Ohjelmistoa suunnitellaan 
pitkäjänteisesti 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 festivaa-
leilla. Kuorolaiset ovat intohimoisia lau-
lunharrastajia.

RADION 
SINFONIAORKESTERI

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä 
on tuottaa ja edistää suomalaista mu-
siikkikulttuuria. Orkesterin ylikapelli-
mestari on Hannu Lintu, joka aloitti 
kautensa syksyllä 2013. RSO:n kun-
niakapellimestarit 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 
sisältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain usei-
ta Yleisradion tilaamia teoksia. RSO:n 
tehtäviin kuuluu myös koko suoma-
laisen orkesterimusiikin taltioiminen 
kantanauhoille Yleisradion arkistoon. 

Kaudella 2016–2017 orkesteri kan-
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taesittää viisi Yleisradion tilaamaa 
teosta ja esittelee myös suomalai-
sen modernismin pioneereja, ku-
ten Väinö Raitiota ja Uuno Klamia. 
Lisäksi ohjelmassa on muun muassa 
Stravinskyn orkesteriteoksia, Mahlerin 
ja Brucknerin sinfonioita, Haydnin 
Vuodenajat -oratorio ja nykysäveltä-
jien konserttoja. Vieraaksi saapuvat 
mm. sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Michelle DeYoung, kapel-
limestarit Esa-Pekka Salonen, Teodor 
Currentzis ja Gustavo Gimeno sekä 
pianisti Daniil Trifonov.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hako-
lan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, 
Kai paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -ooppe-
ran ensilevytyksen. Orkesterin levy-
tyksiä on palkittu mm. BBC Music 
Magazine-, Académie Charles Cros’n ja 
MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Sibeliuksen Lemminkäisen ja Pohjolan 
tyttären levytys oli Gramophone-
lehden Critic’s Choice joulukuus-
sa 2015. Lisäksi levytys toi RSO:lle ja 
Hannu Linnulle kotimaisen Emma-
palkinnon Vuoden klassinen albumi 
2015 -kategoriassa. Kaudella 2016–
2017 orkesteri levyttää mm. Sibeliusta, 
Prokofjevia ja Fagerlundia.

RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2016–2017 orkesteri esiintyy Hannu 
Linnun johdolla Suomussalmella, 
Kajaanissa, Mikkelissä ja Kuopiossa. 

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 konsert-

teja kuunnella sekä katsella korkealaa-
tuisen livekuvan kautta. Konserteista 
suuri osa myös televisioidaan suorina 
lähetyksinä Yle Teemalla.


