
Kaukalinnan puutarhakonsertti 2012

Kansainvälisyyttä ja 
kansanmusiikkia 

– päivänpaisteessa ja ilman

Kaukalinnan kahdeksas puutarhakonsertti

Kansainvälistä väriä puutarhakonserttiin toi venäläinen pianotrio Belle etage Pietarin Mariinski-teatterista: Oleg 
Larionov alttoviulussa, Viktor Kustov sellossa ja Maria Kamchilina-Larionova pianossa. 
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Juha Kotilainen juonsi konsertin improvisoiden ja 
hyvällä huumorilla. Oikealla Timo-Juhani Kyllönen.

Kaukalinnan puutarhakonsertti 2012

Belle etage Pietarin Mariinski-teatterista: Oleg Lario-
nov, alttoviulu, Viktor Kustov, sello ja Maria Kamc-
hilina-Larionova, piano. Heidän esittämänsä Brahm-
sin Trio a-molli pianolle, alttoviululle ja sellolle oli 
hienoa kamarimusiikkia, tosin herkimmät sävyt eivät 
aivan takapenkkiin yltäneet. 

Kolmikko soitti myös Kyllösen alunperin viululle, 
sellolle ja pianolle/harmonikalle säveltämän Trion no 2 
opus 18 (1988) alttoviuluversiona. Oleg Larionov, 
alttoviulu ja Maria Kamchilina-Larionova, piano esitti-
vät yhdessä Kyllösen kanssa tämän uudesta Miksi juuri 
minä -oopperasta kymmenennen kohtauksen, jossa 12-

Jälleen oli jännitetty, järjestelty ja suunniteltu. Ja 
myös muutettu suunnitelmia, jopa sää oli muutta-
nut hyväksi havaittua kaavaa. Se poikkesi hetkek-
si teemasta ”päivyt paistaos hellien” lorauttaen 
pienen annoksen vettä kesken kaiken. Pienistä 
ongelmista huolimatta konsertista tuli tälläkin 
kertaa yllättävä ja mielenkiintoinen kokemus – ja 
aivan erilainen kuin kaikki aikaisemmat. 

Tällaisten konserttien hauskoja puolia onkin yllätyksel-
lisyys ja se, että tapahtuma tehdään pilke silmäkulmassa 
– mitä tahansa voi sattua. Parhaassa tapauksessa syntyy 
hetken tarpeiden inspiroimaa tai jopa pitkäkestoista 
yhteistyötä sellaisten muusikoiden kesken, jotka 
muuten eivät ehkä tapaisi toisiaan koskaan. Etevien 
muusikoiden on helppo soittaa ja laulaa yhdessä ”tuosta 
vaan”, olivat he esiintyneet yhdessä aiemmin tai ei. 
Uusia sovituksiakin tehtiin tarpeen ja osallisujien 
mukaan. 

Iso, mahtavaääninen, valloittava Juha Kotilainen 
osaa – paitsi laulaa – myös solmia suhteita ja puhua 
tähdet poikkeamaan ”Suomen salomaille” pikkukylään. 
Musiikkia kuultiin jälleen laidasta laitaan, klassista ja 
modernia, vakavaa ja kevyttä. 

Juha Kotilainen juonsi konsertin improvisoiden ja 
hyvällä huumorilla. Hän mm. vetäisi siinä ohessa – kun 
sai pianisti Maria Kamchilina-Larionovan säestä-
mään lauluaan – Oskar Merikannon Hilja Haahden 
runoon säveltämän laulun Kun päivä paistaa, jonka 
säkeistä konsertin teemakin oli lainattu. Laulu oli nyt 
erittäin aktuelli, sillä se kuului Savonlinnan vastikään 
sata vuotta täyttäneiden oopperajuhlien perustajan, 
Aino Acktén, ohjelmistoon.

Perinteitäkin noudatettiin. Yksi niistä oli Timo-Ju-
hani Kyllösen harmonikkatulkinta kansanlaulusta 
Taivas on sininen ja valkoinen, joka jälleen kerran toimi 
aloituskappaleena. Samoin Kyllösen sisäinen pikku-
lintu päästettiin taas visertelemään vapaan taivaan alle – 
tällä kertaa kimakalla megatalitintin äänellä. Kyllönen 
esitti harmonikallaan myös sävellyksensä Sonatina 
pianolle tai harmonikalle opus 11 vuodelta 1986. Hän 
oli mukana monessa muussakin esityksessä. 

Kansainvälinen vierailija oli venäläinen pianotrio 

Belle etage ja Mariinski-teatteri

Belle etage -yhtyeen soittajat tulevat pietarilaisesta Mariinski-teatterista, mutta he ovat esiintyneet myös 
erilaisina kokoonpanoina, duoina, trioina ja jousikvartetteina kotikaupunkinsa Pietarin suurimmissa konsertti-
saleissa ja kansainvälisillä musiikkifestivaaleilla kuten Jeunes Talents Pariisissa, Musique Russe Bordeaux'ssa 
ja Red Sea Festival Eilatissa Israelissa. He ovat myös voittaneet palkintoja kansainvälisissä kilpailuissa. Tällä 
kertaa he esiintyivät triona: Oleg Larionov, alttoviulu, Viktor Kustov, sello ja Maria Kamchilina-Larionova, piano. 
Mariinski-teatteri on yksi maailman kuudesta parhaasta baletti- ja oopperatalosta. Mariinski on ollut Venäjän 
baletin ja oopperan koti 1860-luvulta lähtien, ja siitä on tullut venäläisten ja kansainvälisten taiteilijoiden mekka. 
Teatteri on yksi kauneimmista maailmassa. Se nimettiin alkuaan tsaari Aleksanteri II:n vaimon, Marinan 
mukaan. Vuosien varrella teatterilla on ollut useita nimiä. Vuonna 1919 se nimettiin Kirov-teatteriksi. Vuonna 
1992 nimi muuttui virallisesti jälleen takaisin alkuperäiseksi.

Mariinskin taiteellinen johtaja ja teatterin pääjohtaja, maestro Valeri Gergijev on saanut kansainvälistä 
tunnustusta erinomaisesta työstään. Suomessa hänet tunnetaan erityisesti Mikkelin musiikkijuhlilta, jonka 
taiteellinen johtaja hän on.

K
uv

a 
Te

rt
tu

 S
ep

pä
ne

n

VIA POSITIVA 3/2012 29



Kaukalinnan puutarhakonsertti 2012

Irja Halosen johtaman Mikkelin Laulusiskojen kokonaisuus sisälsi suomalaista runoutta: Eino Leinon runoja eri 
ikäkausilta sekä lausuttuna että laulettuna, laulusolistina Juha Kotilainen.

Konserttipäivä sattui olemaan Mikkelin laulusiskojen  
Irja Halosen 70-vuotissyntymäpäivä.  Esityksen jälkeen 
hänelle laulettiin koko väen voimalla onnittelulaulu.

vuotias Ana muistelee kuusivuotiaana menettämäänsä 
äitiään, soitinversiona. Kohtauksessa tyttö istuu lavalla, 
musiikki puhuu: äiti tulee huilun tai oboen äänenä, 
kiusaaja Monikaa edustaa viulu. Alunperin tässä siis 
soittavat huilu, viulu ja piano. Kaukalinnan esityksessä 
Kyllönen korvasi huilun harmonikalla soitetulla oboe-
saundilla. 

Savolaiset kansanlaulut Pienet linnut ne lehtipuuss', 
Apilan kukka ja Milläpä lienen, kullapa lienen oli 
Kotilaisen ja Kyllösen hauska yhteisesitys.

Mä 
metsän polkuja kuljen (runo), Tälläpä pojall' on kulta jo 
tietty (laulu), Aamutunnelma (runo), Omenankukat 
(laulu), Kuu kalpea kulkevi kulkuaan (laulu), Minust' oli 
kuin olisi soudettu (runo), Juhannus (laulu), Paista päi-
vä (runo), Virvaliekki (laulu), Yö saapuu (runo), Keski-
kesä (laulu). 

Mä metsän polkuja kuljen –
Aaro Hellaakos-

Irja Halosen johtaman Mikkelin laulusiskojen koko-
naisuus sisälsi suomalaista runoutta. Eino Leinoa ru-
noilijan eri ikäkausilta sekä lausuttua että laulettua: 

Juha Kotilainen pääsi/joutui Irja Halosen 
pyynnöstä esittämään nuorta Leinoa ja lausumaan runoa 

 ja hyvin hän osasikin. Muut 
lausuntaosuudet olivat kuorolaisten. 

ken Ilta, laulusolistina Juha Kotilainen, päätti Mikkelin 
laulusiskojen osuuden. 

 
Tämä sattui olemaan myös Irja Halosen syntymä-

päivä ja esityksen jälkeen hänelle laulettiin koko väen 
voimalla Paljon onnea vaan. 

Väliajalla, ihmisten nauttiessa kahvista ja keskus-
telusta, taivas meni pilveen ja konsertin jälleen alkaessa 
alkoi sataa. Piano ja muut soittimet piti siirtää vajaan, 
katon alle suojaan. Sisälle ei kuitenkaan lähdetty, sillä 
kyseessä oli vain pieni kuuro, joka enemmän virkisti 

Kaikki sävellykset olivat Pentti 
Halosen käsialaa.
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Hilanderin musiikkiper-
he muuntautuu moneen 
kokoonpanoon. 
Kvartettiesityksessä 
vasemmalta Emma, 
Kati, Esko ja Atte.

Me Amas -yhtye tulkitsi konsertissa Konsta Jylhän 
hengellistä musiikkia latinaksi ja suomeksi.

Säveltäjä-sanoittaja, folk-laulaja Mitra Vasaran tunteet 
välittyivät selvästi yleisöön saakka.            

kuin häiritsi. Tämä kuitenkin vaikeutti esitysten alka-
mista. Emma Hilanderin (piano) soittama Rahmani-
novin Moment musical no. 3 h-molli hukkui jonnekin. 
Auringon ilmaantuminen jälleen asemapaikalleen aut-
toi asiaa. 

Kun sateenvarjot oli saatu suljettua, Hilanderin 
musiikkiperheen Esko, Kati, Emma ja Atte Hilander 
esitykset alkoivat päästä yleisön korviin asti. Perheenä 
he olivat melkoisen omavaraisia, myös monet sa-
noitukset olivat omaa tekoa.

Hilanderit esittivät Petter Ohlsin säveltämän Minä 
Tiedän ja Aale Tynnin ihmeellisen kauniiseen runoon 
Marja-Liisa Hilanderin säveltämän laulun Sade. 
Juontaja Kotilainen virnuili, että tämän vuoksi sade-

kuuro itse asiassa kuuluikin ohjelmaan.
Muistettiin myös vetää yhteyksiä, sanoa, että Aale 

Tynni on voittanut kultaa Lontoon vuoden 1948 
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Kahdeksanteen puutarhakonserttiin oli saapunut runsaasti väkeä läheltä ja kaukaa.

Konserttiväki väliajalla kahvijonossa. Väliajallakin saa-
tiin nauttia musiikista, sillä Lassi Räisänen viihdytti 
mandolinilla konserttivieraita sekä lipunmyyntipistees-
sä että väliajalla.

olympiakisoissa taidelajien lyriikkasarjassa. Nykyi-
sissä olympialaisissa ei taida enää lyriikkasarjaa 
ollakaan...

Musiikkiperhe esitti Esko Hilanderin laulun Vain 
valo valvoo, jonka sanat ovat Mari-Anni Hilanderin. 
(Montako näitä Hilandereja oikein onkaan?) Viimei-
senä oli kansanlaulu Tääll' yksinäni laulelen Marja-
Liisa Hilanderin sovituksena. Yleisö piti Hilanderien 
perhekunnan esityksistä niin, että vaati konsertin 
lopuksi uusinnan kappaleesta Vain valo valvoo.

Kaikki muistavat Konsta Jylhän (1910–1984), 
pelimannin ja kansanmusiikin säveltäjän Kaustisilta. 
Konsta Jylhä koki vuoden 1974 vaiheilla uskoon tu-
lemisen, minkä jälkeen hän alkoi säveltää hengellisiä 
lauluja, joihin sanat kirjoitti pääasiassa hänen vaimonsa 
Rebekka Jylhä. Sittemmin Sami Jansson on kääntänyt 
niitä latinaksi – yllättävä mutta toimiva ratkaisu.

Me Amas -yhtye merkillisine soittimineen, eli He-
lena Kärnä (laulu, alttojouhikko, tamburiini), Laura 
Iso-Metsälä (kantele, laulu, kehärumpu) ja Elina 
Koskela (low whistle, laulu, sormipiano), tulkitsi 
konsertissa Konsta Jylhän hengellistä musiikkia lati-
naksi ja suomeksi. Helena Kärnä on esiintynyt mm. 
vuosina 2006 ja 2010 Romu-Heikki-oopperassa pal-
velija Hiljan roolissa Kerimäellä, kesällä 2010 hän 
esiintyi yllätyssolistina puutarhakonsertissa pukeutu-
neena rooliasuunsa ja lauloi Hiljan laulun.

Latinaksi laulettiin Rebekka Jylhän sanoituksista 
käännetyt Prima Lux Sancta In Aedibus Domini ja 
iloinen rallatus taivasmatkasta Canticum laetum In Via 
Coelum, jonka sisällön Helena Kärnä ilmaisi jota kuin-
kin seuraavasti: Reppanaki kelepaa. Suomeksi esitettiin 
Saukin sanoittama Kansansoittajan kehtolaulu. 

Jucunda Terra Chanaan puolestaan perustui Seppo J. 
Järvisen sanoihin.  

Vanhahtavat soittimet ja latinankieli veivät aika-
matkalle – ikään kuin tuhat vuotta olisi valahtanut pois 
kalenterin lehdiltä. Latinan universaalius, katolisuus ja 
kuulas sointi veivät Konsta Jylhän uskonnollisuuden 
jonnekin ajattomuuden sfääreihin. Se, että mukana oli 
myös suomen kieltä, antoi mielenkiintoisen vertailu-
kohteen: laulu palautui heti suoraan nykyaikaan.

”Olemme hiljaisen musiikin yhtye”, ilmoitti Helena 
Kärnä. Silti olisi toivonut, että mielenkiintoinen yhtye 
olisi soittanut hiukan voimakkaammin – ihmiset eivät 
välttämättä huomaa tulla istumaan sellaiseen paikkaan, 
missä hennoimmat äänet vielä kuuluvat. 
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Puutarhakonsertin lehdistötilaisuudessa 
23.7. Terttu, Juha ja Sinikka tapasivat Itä-
Savon, Puruvesi-lehden, Saimaan ja 
Savonmaan toimittajia. 

”

”

”

”

Itä-Savo kirjoitti 
25.7., että luvassa on leppoisa puutarha-
konsertti. Kaukalinnan toimijat luottavat 
auringon paistavan ja väen saapuvan 
kansainvälisten huippujen tähdittämän 
musiikkielämyksen äärelle”. Puruvesi 
totesi 26.7., että  Kaukalinnan piha-
maalla soi jälleen. Puutarhakonsertissa 
jätetään tilaa myös improvisaatiolle. 
Esiintyjinä muun muassa venäläisiä 
huippumuusikkoja.”  Savonmaan otsikko 
26.7.oli Kaukalinnan puutarhassa 
konserttihetki”, Saimaan puolestaan 1.8. 
Kaukalinnan puutarhakonsertti, Päivyt 

paistaos hellien”.

Täysin omavarainen oli 

Attachments, Stranger, Fall ja I'm not 
okay, joista laulun I'm not okay taustana oleva tositarina 
antoi esitykselle lisää syvyyttä. Mitra Vasara oman lau-
lutaiteensa tulkkina oli vaikuttava – tunteet välittyivät ja 
yleisö tuli mukaan.                                                                                                                        

Monitoimimuusikko Timo-Juhani Kyllönen, soitti 
lopuksi harmonikalla Jo Privatin ja Maurice Vit-

säveltäjä-sanoittaja, folk-
laulaja Mitra Vasara, joka kitaralla itseään säestäen 
esitti laulunsa 

tenet'n La Sorcière (Noita) – varieteemusiikkia, hän 
luonnehti – ja Domenico Scarlattin C-duuri sonaatin. 
Astor Piazzollan Chau Paris päätti ohjelman.

Tämä oli siis kahdeksas kerta, ensi vuonna yhdeksäs 
– eikä kestä kauankaan, ennen kuin on vastassa juhla-
vuosi Kerimäen Kaukalinnan puutarhakonsertillakin. 
Juha Kotilaisen silmät jo kiilsivät innosta: mitähän 
sitten keksitään!

Chau Kaukalinna ja puutarhakonsertti – tällä erää!

Timo-Juhani Kyllönen on monipuolinen muusikko ja 
säveltäjä. Säveltäjänä hän onkin juuri nyt nousussa 
sekä kansainvälisesti että Suomessa. Kyllösen 
trumpettikonsertto Sinfoninen runoelma Cádiz 2012 
opus 84 on Cádizin kaupungin Grand Teatro Fallan 
orkesterin tilaus ja liittyy Espanjan perustuslain 200-
vuotisjuhlavuoteen – perustuslaki julkaistiin Cádizissa 
1812. Cádiz on tänä vuonna myös Ibero-Amerikan 
maiden kulttuuripääkaupunki. 

Sävellyksen kantaesitys on Grand Teatro Fallassa, 
jonka nimikkosäveltäjäksi Kyllönen nimitettiin viideksi 
vuodeksi vuonna 2009 Kuninkaiden kirja -oopperan 
(libretto on Maritza Núñezin) kantaesityksen 
yhteydessä Espanjassa.

Kyllösen kamarioopperan Miksi juuri minä opus 85 
kantaesitys on 6.10.2012 Limassa, Perussa. Se on 
Teatro Britannican tilausteos Maritza Núñezin 
librettoon, joka kertoo koulukiusatusta tytöstä. 

Kyllösen orkesteriteos Concerto grosso opus 65 
esitetään 29.9. 2012 Meksikossa, Potosi nimisessä 
kaupungissa, jonne hänet on kutsuttu kansainväliseen 
seminaariin kertomaan sävellyksistään. 

Liverpoolissa englantilaiset muusikot esittävät 
Kyllösen uuden sävellyksen lokakuussa kuuluisan 
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englantilaisen performanssitaiteilijan Oreet Ashleyn 
näyttelyssä päämuseossa Liverpoolissa.

Ensi kesänä kantaesitetään Savonlinnan ooppera-
juhlilla Kyllösen viides ooppera, koululaisten teksteihin 
perustuva Norppaooppera opus 86, (libretto Iida 
Hämeen-Anttilan). Lapsille suunnatun teoksen tarina 
on syntynyt yhteisöllisesti koululuokkien välisellä 
kilpailulla. Teoksen ohjaa Minna Vainikainen.

Timo-Juhani Kyllösen musiikki nousussa

Timo-Juhani 
Kyllönen
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