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Mieskuoron loistoesitys ja eeppisiä näköaloja
(Martin Möller / käännös Tapani Riekkinen)

Jean Sibeliuksen ”Kullervo” ei varmastikaan ole teos konserttiohjelmistoa varten. Siitä huolimatta 
sen esittäminen onnistui kauden toisessa Trierin sinfoniakonsertissa. Mieskuoro Psaldo sai saman 
vuoden aikana toisenkin tilaisuuden viedä Sibeliuksen Kullervo-tragediaa maailmalle – tällä 
kertaa kohteina Saksan Trier ja Düsseldorf.

Ei, täällä ei esitetty uutta ehdokasta soivaan maailmankulttuuriperintöön. On myös epätodennä-
köistä, että Jean Sibeliuksen ”Kullervo” saavuttaa pysyvän paikan konserttiohjelmistossa. Silti 
juuri toisessa Trierin sinfoniakonsertissa siitä kehittyi klassinen mestariteos. Lupaus, joka kätkeytyy 
tämän varhaisen sävellyksen epäkypsyyteen, kätkee näköaloja, jotka ovat kaukana perinteisestä 
klassismista. 

Se kävi selvästi ilmi esimerkiksi kohdassa, jota pidetään akateemisen perinteen mukaisesti sonaat-
timuotona, jota ilman sisäinen dramatiikka ei toteudu. Mutta tässäkin kohdassa soi se, joka sä-
vellyksessä kiehtoo ja jonka pitäisi olla Sibeliuksen tyylituntomerkki. Se on tämän sävellyksen 
vahvuus, joka suorastaan mielenosoituksellisesti välttää loisteliaisuudella ja sointupuhtaudella 
keimailua. Teos on suljettua ja melkein staattista musiikkia sen asemasta, että se yrittäisi ylipuhua 
kuulijansa mahtipontisesti kuten monesti Wagner ja tavan takaa Richard Strauss. Kolmannen 
osan suuri insestikohtaus – Kullervo viettelee oman sisarensa – muodostuu melkein pelottavaksi, 
eläimellistä verta tihkuvaksi erotiikaksi. Jo tämä yksi eeppinen yleistys ilmentää sitä, joka on 
pysynyt keskieurooppalaiselle sinfoniikalle vieraana.

Valtteri Rauhalammi – mikä onnenpotku!

Mieskuoro ja kaksi solistia saivat painoarvoa Trierin teatterissa. Helsingin Kauppakorkeakoulun 
80 herraa (!) tekevät loistoesityksen kantavalla, kultivoidulla, tarkalla ja ilmaisurikkaalla laululla 
unohtamatta pianissimoakaan sointupuhtaudessa. Heikki Kilpeläinen antaa säteilevällä, paikoin 
sankarillisella baritonillaan painoa ja varovaista dramatiikkaa Kullervolleen. Sopraano Sofia Kallio, 
jota säveltäjä ei alussa täysin suosi, saa lopulta ilmaisuunsa syvästi liikuttavaa antaumusta. Solistit 
sisäistävät koko ajan musiikin eeppisen sisällön, he eivät tavoittele yksityiskohtia vaan kertovia 
näköaloja.

Ja mikä onnenpotku: Valtteri Rauhalammi. Trierin suomalainen kapellimestari, tämä nuori, huip-
pulahjakas ja pätevä orkesterinjohtaja, pitää suuren koneiston täydellisesti hallinnassa. Jo ennen 
väliaikaa esitetyllä ”Finlandialla” hän sai orkesterin mukaansa ja motivoi sen tyylipuhtaaseen, 
valmiiseen soitantaan. Mutta ennen kaikkea: Rauhalammi johti suoraviivaisesti ja lähes puhtaasti 
Kullervo-partituurista sortumatta synkkään tunnelmointiin – eli antoi Sibeliuksen puhua.

Myös Haydnin 92. sinfonian tulkinta hyötyi johtajan suoraviivaisesta tyylistä. Siinäkin Rauhalammi 
antaa partituurin puhua, toteuttaa keskittyneesti mutta vapautuneesti soittavalla orkesterilla jou-
siston kvartettiläheisen sävelmoninaisuuden, yllätykset, ”puhuvat” tauot, ”opitun” polyfonian 
humoristisen mukanaolon ja ”ritarillisen” loistokkuuden. Yleisö juhli melkein täydessä Trierin 
teatterissa.

”KULLERVO KALERVON POIKA TEMPASI TERÄVÄN...”

Kyse ei ole suinkaan juomingeista tai juomalaulusta, 
vaan Kullervon miekasta ja uusista edesottamuksista 
Saksan vanhimmassa kaupungissa Trierissä. Rooman 
keisari Augustus perusti sen noin vuonna 15 eKr. Gal-
lia Belgica -provinssin keskukseksi. Silloin kaupungin 
nimi oli Augusta Treverorum, josta on johdettu nykyi-
nen nimi. Se sijaitsee läntisessä Saksassa Mosel-joen 
länsirannalla, lähellä Luxemburgin rajaa, tärkeällä 
Mosel-Saar-Ruwerin viininviljelyalueella. Kaupunki 
tunnetaan myös Karl Marxin syntymäkaupunkina.

Psaldo-KYL -yhdistelmän maine Kullervo-sinfonian 
kuorotulkkina oli ilmeisesti kiirinyt myös Trieriin, 
jonka teatteri/musiikkitalo ja sinfoniaorkesteri järjes-

Ekonomikuoro Psaldon parhaita puolia on ahke-
ra reissaaminen ympäri Eurooppaa. Jos yritys-
maailman sponssiraha on joskus tiukassa, löytyy 
kööristä paksupovisia kavereita, joiden avulla 
matkat järjestyvät aina.

Teksti: Aatu Leinonen – Tapani Riekkinen / IA
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tivät Sibelius-konsertin lokakuun puolivälissä. Mat-
kaan lähti 60-miehinen kokoonpano (Psaldo 34, KYL 
25), jonka Matti Apajalahti oli harjoittanut ja virittä-
nyt iskevään tuloskuntoon.

Orkesteri oli Philharmonisches Orchester der Stadt Trier, 
jota johtaa nuori, koti-Suomessa jokseenkin tuntema-
ton Valtteri Rauhalammi. Myös solistit, baritoni
Heikki Kilpeläinen ja sopraano Sofia Kallio ovat jo 
vuosia työskennelleet Saksassa, joten heitäkään eivät 
ns. laajat piirit Suomessa tunne. Savonlinnan ooppera-
juhlilla kumpikin on vieraillut.

Kahden tiukan harjoituspäivän jälkeen kiivettiin lau-
teille ja päästiin tositoimiin Finlandian ja Kullervon sy-
kähdittävissä tunnelmissa. Konserttisali oli täynnä 
kuuntelijoita, orkesteri ja solistit sekä kuoro suoriutui-
vat tehtävistään ensiluokkaisesti, ja loppupauhu ku-
marteluineen kesti yli kuusi minuuttia. 

Rauhalammi kiitteli kuoron suoritusta: – Kun tapasin 
molemmat kuorot konserttia edeltävänä päivänä ensimmäi-
sessä yhteisessä harjouksessamme, sain elävästi kokea mitä 
suomalainen mieskuorokulttuuri ja -perinne ovat: KYL:n 
ja Psaldon suvereenius, iskevyys, äärimmäisen yhtenäinen 
sointi ja artikulaatio olivat jotain aivan ainutlaatuista. 
Tiesin, että KYL ja Psaldo ovat Kullervo-konkareita, joten 
korkeatasoinen osaaminen ja valppaus eivät olleet yllätys. 

Asuttuani vuosia saksankielisellä alueella voin sanoa, ettei 
yhtä joustavasti fraseeraavaa, yhteenhioutunutta ja kapelli-
mestarin lyöntiin välittömästi reagoivaa kuoroa tästä maas-
ta montaa löydy – ei oopperatalojen ammattikuorojen eikä 
amatöörikuorojen joukosta. Siksi olin erityisen ylpeä pysty-
essäni tarjoamaan kuulijoillemme kappaleen suomalaisen 
musiikkikulttuurin huippuosaamista.

Konsertin ja vaisun karonkan jälkeisenä aamuna pak-
kauduttiin bussiin ja köröteltiin neljä tuntia kohti poh-
joista. Majoituttiin Düsseldorfin keskustan hotelliin 
ja käytiin perehtymässä vaikuttavan Johanneskirchen 
akustiikkaan. Illan konsertissa tarjoiltiin suomalaisia 
säveliä: Sibelius, Kuula, Palmgren, Madetoja, Gus-
tafsson... Yleisöä oli toista sataa henkeä, ja se osoitti 
voimakkaasti pitäneensä kuoron esityksistä. 

Karonkkaa juhlittiin Schumacher-ravintolassa, jonka 
isäntä ei tunnustanut olevansa Maikkelin sukua. Tar-
joilu toimi tältäkin Schumilta sujuvasti, ruokaa oli 
enemmän kuin riittävästi, ja sitsilaulut soljuivat. 

Kuoro oli vankasti sitä mieltä, että keihäänheittäjä 
Seppo Rädyn kuuluisa Saksa-luonnehdinta (pieleen 
menneet Stuttgartin MM-kisat 1993) joutaa historiaan. 

Matkakuoro:

Ahvonen Timo
Heikkilä Matti
Iivonen Jukka
Kivi Veikko
Mattila Veli-Pekka
Lintunen Erkki
Markkula Pirkka
Puputti Olli-Pekka
Saastamoinen Raimo
Tossavainen Tapio

Hara Jaakko
Hurme Mikko
Kovanen Heikki
Leinonen Aatu
Lindström Kaj *)
Merikallio Hannu
Niemi Jukka
Pärn Jaan
Ronkainen Reijo

Ekström Per-Olof
Inkinen Esko
Kohva Risto
Mussalo Petteri
Nojonen Jarmo
Pietiläinen Jyrki
Sahramaa Iiro
Sillanpää Juha
Siukonen Harri
Väisänen Matti

Aaltonen Ilkka
Autio Pasi
Haapala Rauno
Härmä Tapani
Juhokas Ilmo
Kosonen Kari
Lindgren Olli
Mannisenmäki Esa
Paljakka Matti
Riekkinen Tapani

Apajalahti Matti
*) kämppis

2009 kesällä Hummerheimin suolle, Ruutana-lammen viereen, rakennettiin isänmaal-
liset pitkospuut: 80 metriä Uukuniemen vanhan suojeluskuntatalon lattialankkua!
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Gynekoloogie boogie woogie
(Juice Leskinen mel. “Seminoloogie boogie woogie” 
/ muk. Ilkka Aaltonen -06)

Töihin ajan aina Toyotalla tunkkaisella,
arvokkaasti musta laukku etuistuimella.
Lähes joka ilta ylitöihin jään
naista kämmentämään.

Jo nuorempana kosteaan mä koloon tunsin vedon,
sai sporttikansa nähdä uljaan uppopallopedon.
Lähes joka vuosi maalinkin tein
ja naisten huomion vein.

Soi aina gynekoloogie boogie woogie,
gynekoloogie boogie woogie,
gynekoloogie boogie woogie,
gynekoloogie boogie woogie soi!
Oi, oi, oi, oi!
Soi aina gynekoloogie boogie woogie,
gynekoloogie boogie woogie soi.

On jytänderihommaa tää ja kerrassansa rautaa,
mut kaikki tykkää ei, kun mulla on niin monta nautaa.
Ja yksin jos joskus jään,
menen kämmentämään.

Fakta homma on se, että miehet vanhenevat,
saa taakse jäädä pikkuhiljaa kaikki sulomuistot.
Nyt on aika tullut kohottaa
lasi shampanjaa!

Soi aina gynekoloogie boogie woogie..

Ilkka Rauramolle syyskuussa -06

Naidaan Nina
(Hector mel. “Juodaan viinaa” muk. Ilkka Aaltonen -08)

Yhden pienen ponuryypyn juotuaan
Kitteen poika astuu telttaan povarin.
Tälle tuskailee: – Mun mitta täynnä on,
on elon kirja pitkään ollut daamiton!

Mustalainen kaikenlaista mumisee –
ei kun pallo pöytään, sitten miettimään.
Pöllö huutaa, pimeys vain tihenee,
eukko vastauksen pian saa hengiltään:

– Naidaan Nina, tullaan autuaiksi näin!
Naidaan Nina, on yksinäisyys piinaa nimittäin
sielläkin päin!

– Mutta miten hurmaan minkkiturkkijuristin?
Ei se murskemiestä huomaa milloinkaan.
Vaikka kuinka vonkasin tai puristin,
jäin tyhjää pannua vain yksin tiskaamaan.

– Käytät hyväksesi Ninan suurta heikkoutta,
näen perhoskoiran poies pilatun.
Hanhenmaksarullaa postiluukusta!
Hauva kiittää, ja jälkeen ruokailun
naidaan Nina... 

(Tämän laulun tilaaja Tuomo Sarasti ei lopulta 
uskaltanutkaan esittää teosta!) 

Norjalainen OMT-taito
(Juice Leskinen mel. “Norjalainen villapaita” 
muk. Ilkka Aaltonen -09)

Mies tuli vuonolta näyttäen buenolta
norjalaistaitoineen.
Paatelman rennon ja aatosten lennon
näin OMT-paitoineen.

– Kansa on tukossa, nikamat lukossa,
kuolee pian pois kenties!
– Hukumme vaivaisiin! tuumasi taivaisiin
tavoitteet säätänyt mies.

Hea hea hea hea, 
me hoidettiin niskaa
– ja Sipoossa virtemme soi.
Se spinatus kireellä
oudolla vireellä 
potilaat luoksemme toi.

Markku Paatelmalle ja 20-vuotiaalle OMT-keskukselle 
28.1.2009 

Tohtori Rauramo oli saamastaan huomiosta niin 
mielissään, että lahjoitti Villa Hummerheimin 
rantasaunan oveen ”urologisen ovenkahvan”!

Saksan matkan ankeutta pitää hieman 
loiventaa taas muutamalla kronikalla...


