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Kaukalinnan kymmenes ja viimeinen puutarhakonsertti:

Kaukalinnan puutarhakonserteissa on aina on 
ollut klassista, modernia, viihdettä; oopperaa ja 
tangoa... kansanmusiikkia jne. Tällä kertaa 
ohjelmassa oli myös tilaussävellyksen Aaltoin 
tarina maailmankantaesitys.

Juhlakonsertti oli nimensä veroinen tapahtuma. Se 
kasvoi kuluneen kymmenvuotisjakson huipentumaksi. 
Musiikillinen rönsyily pysyi koossa erittäin hyvin, 
äänet kuuluivat ja yleisö viihtyi.

Aaltoin tarina
Via-Akatemian säätiön Timo-Juhani Kyllöseltä 
juhlakonserttiin tilaama sävellys Aaltoin tarina opus 90 
baritonille ja pianokvartetille ylitti kaikki odotukset. 
Aaltoin tarinan pohjana on Tuulikki Salosen saman-
niminen, ihmisen henkistä polkua symboloiva runo, jo-
ka oli inspiroinut Kyllöstä melko kookkaaseen sävel-
lykseen. ”Runossa on syvä filosofinen sanoma”, sanoi 
Timo-Juhani Kyllönen. 

Runo antoi Kyllöselle tilaisuuden tehdä sitä mitä 
parhaiten osaa: vyöryttää musiikkiinsa suuria tunteita ja 
sen vastapainona piirtää ohuen ohuita äänisäikeitä. Alun 
myrskyävästä Maa, meri mua kuunnelkaa -aiheesta 
lähti musiikillinen vaellus kohti leppeää lyyristä 
tunnelmaa, jossa polku vie jo eteenpäin. 

Kaukalinnan kymmenes puutarhakonsertti 2014

Puutarhakonserttien vakio-ohjelmaan ovat kuuluneet Timo-
Juhani Kyllösen omaperäiset Lintuimprovisaatiot.

Timo-Juhani Kyllösen säveltämän Aaltoin tarinan, op. 90 maailman kantaesitys kruunasi kymmenennen puutarhakonsertin. 
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Kyllönen on nyt herättänyt runon henkiin – luova työ 
joka on kerran tehty, löytää paikkansa ennemmin tai 
myöhemmin. Toivokaamme tälle teokselle menestystä 
maailmalla, jonne se mitä ilmeisimmin on myös läh-
dössä. 

Taivas on… sähkösellopoppia, Bachia ja 
Libertangoa
Puutarhakonserttien vakio-ohjelmaan ovat kuuluneet 
Timo-Juhani Kyllösen omaperäiset avaukset. Kun tässä 
muutenkin kiitellään Kyllöstä, voi myös mainita, että 
mies on polyglotti, eli ihminen, joka puhuu luontevasti 
melkein mitä tahansa kieltä – tervetulotoivotukset hän 
selvitti monella eri kielellä kunkin kielen mukaisesti 
elehtien.

Avaushetkeen on aina kuulunut Kyllösen Taivas on 
sininen ja valkoinen -muunnelmat. Aloitusosuuteen 
kuului tällä kertaa myös Konserttivariaatioita suoma-
laisesta kansanlaulusta Tule, tule kultani. 

Ja kun Kyllönen jälleen kerran teki Lintuimprovi-
saation eli esitti harmonikkansa säestämänä häkellyt-
tävällä vihellystekniikallaan talitiaista (ja jotain muu-
takin taivaan lintua), oli yleisöllä hymy herkässä. Elekt-
roninen harmonikka on helposti säädettävissä myös 
soiton aikana mikä antaa lisämahdollisuuksia improvi-
soivalle ilmaisulle, jossa esitys rakentuu hyvin pitkälle 
”tässä ja nyt” -hetken oivalluksista. 

Moderni tekniikka näkyi ja kuului muutenkin kon-
sertissa: sellisti Seeli Toivio oli ottanut mukaansa elekt-
ronisen sellon ja soitteli sillä säveltämäänsa Sähkö-
sellopoppia. 

Seeli Toivio (sello) ja Linda Hedlund (viulu) ovat 
soittaneet Kaukalinnassa jo puutarhakonsertin alku-
aikoina ja oli mukava nähdä ja kuulla heitä taas. Heidän 
yhteisesityksensä oli Bachin Kolme lyhyttä inventiota 
viululle ja sellolle eli kunnon barokkimusiikkia – joka 
ihme kyllä toimi hyvin rinta rinnan modernin musiikin 
kanssa.

Puutarhakonsertit onkin aina koottu ”laidasta lai-
taan” -tyylillä. Ohjelmassa on ollut klassista, modernia, 
viihdettä. Oopperaa ja tangoa... kansanmusiikkia jne. 

Ari Kaartinen (bassokitara ja laulu), Jorma Har-
tikainen (kitara), Tuomo Hokka (harmonikka), Sakari 
Tervo (viulu) ja Seeli Toivio (sello) soittivat Astor Pia-
zollan älyä, tunnetta ja yhteiskunnallista sanomaa tih-
kuvaa musiikkia, joka soi niin kuin pitääkin. Tällaista 
musiikkia voisi luonnehtia vaikkapa 'teräväpiirtotan-
goksi'. Tangot olivat Chiquilin de Bachin, Oblivion ja 
Libertango.

Musiikin moniosaaja Ari Kaartinen johti myös Linna 
la Swing -lauluyhtyettä. Nimi johtuu Linnalan opis-
tosta. Linna la Swing esitti kepeällä á cappella -tyylillä 
sellaisia lauluja kuin Easy Livin ja Smile again. Tähän 
rentoon tyylilajiin kuuluu mm. soittimien korvaaminen 
ihmisäänellä, mikä antaa sille tiettyä huumoria. Hiukan 
koreogarafiaakin oli, sillä yhtye saapui esiintymispai-
kalle jonossa rytmikkään laulunsa tahdissa. 

Kansanmusiikkia esitti Trio Gambaamo, jonka nimi 
selittyy siitä, että erikoisen yhtyeen soittimiin kuuluu 
viola da gamba, jota soitti Katri Susitaival. Triossa Pia 
Rask lauloi ja soitti harmoonia, Olli Knuth balalaik-
kaa. Lisänä oli myös Kaisa Bullat, viulu. Gambaamon 
ohjelmassa oli Häävalssi ja Polska, perinnemusiikkia 
kumpikin sekä Otto Hotakaisen Kyynelvalssi. Vanha 
iskelmä, Balladi Olavinlinnasta sai Gambaamolta 'ei-
niin-iskelmämäisen' tulkinnan. 

Eva Cométin ja Juha Kotilaisen duettoja West Side Storysta
ta säesti Kemal Achourbekov.

Maria Kamchilina-Larionova säesti, kun Juha Kotilainen
tulkitsi Oskar Merikannon Elämälle.
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Aaltoin tarina esitettiin juuri ennen väliaikaa. Juha 
Kotilainen ja Belle Etage, (jonka tämänkertaisessa ko-
koonpanossa soittivat Anton Chaussovsky, viulu, 

Oleg Larionov, alttoviulu, Nikolaj Matveev, sello ja 
Maria Kamchilina-Larionova, piano) olivat esityk-
sessä tasaveroisia. Pianokvartetti Belle Etagella oli tär-
keä osuus, se loi maiseman, jossa Juha Kotilaisen bari-
toniääni sai vapaasti liikkua. Kyllönen piti tahtipuik-
koa ja ohjasi Aaltoin tarinan maailmankantaesityksen 
haluamaansa uomaan. 

Tunteiden voimaa
Väliajan jälkeen kahvin kirkastamin aivoin pääsimme 
kuulemaan Eva Cométin ihanaa laulua. Hänellä on 
upea, täyteläinen ääni ja hän sopi hyvin laulamaan 
Sibeliuksen tunnevoimaisia yksinlauluja. Häntä säesti 
pianolla Kemal Achourbekov. Laulut olivat: Flickan 
kom ifrån sin älsklingsmöte, Den första Kyssen, Var det 
en dröm.

Yksinlaulujen jälkeen Eva Comét ja Juha Kotilainen 
esittivät yhdessä Leonard Bernsteinin duettoja West 
Side Storysta. No, kun kaksi mahtavaäänistä ooppera-
laulajaa alkaa tulkita musikaalinumeroita, niistä tulee 
oopperaa. Mutta kysessä onkin vapaamuotoinen puu-
tarhakonsertti, jossa tyylirajoja ylitetään sumeilematta.   

Eipä ollut ensimmäistä kertaa, kun Juha Kotilainen 
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Trio Gambaamoa, Pia 
Rask (harmooni, laulu), 
Olli Knuth (balalaikka) ja 
Katri Susitaival (viola da 
gamba), täydensi Kaisa 
Bullat viuluineen.

Taiteilijoiden kukituksen jälkeen puutarhakonsertti päättyi yhteisesti laulettuun Rakastan elämää.

Musiikin moniosaaja Ari Kaartinen (oik.) johti Linna la Swing 
-lauluyhtyettä. Linna la Swing esitti kepeällä á cappella 
-tyylillä sellaisia lauluja kuin Easy Livin ja Smile again.
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lauloi puutarhakonsertissa Oskar Merikannon mah-
tavan Elämälle. Tässä esityksessä Maria Kamchilina 
säesti. Elämälle on valloittanut yleisön aina aiem-
minkin. Ja niin se teki nytkin. Se ikäänkuin käänsi kat-
seet kuluneeseen kymmeneen vuoteen: ne ovat olleet 
Elämää isolla E:llä.

Belle Etage viimeisteli konsertin Johannes Brahm-
sin pulppuilevalla g-molli pianokvarteton finaaliosal-
la.

Juha Kotilainen kiitteli loppujuonnossaan Via-Aka-
temian säätiötä, sen talkoolaisia ja kaikkia konsertin 

taiteilijoita. Via-akatemialaiset ovat tehneet suuren työn 
konsertin järjestelyissä. Kymmenessä vuodessa oppii ja 
sillä opilla saattaa olla käyttöä joskus myöhemmin. Via-
Akatemia ja Via ry kiittivät lämpimästi taiteilijoita, yh-
teistyökumppaneita ja yleisöä muistorikkaista konser-
teista Kaukalinnan puutarhassa vuosina 2005–2014. 
Kiitosteksti oli painettu käsiohjelmaan.

Kukat jaettiin ja vähemmän harjaantuneetkin äänet 
pääsivät kuuluviin, kun laulettiin yhteislauluna Rakas-
tan elämää. Ensi kesänä on itsekullakin edessä uudet 
haasteet. 
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Loppukiitoksissa Juha Kotilainen kutsui lavalle myös järjestäjien edustajat: Pauli Koistisen, Sinikka Junturan ja Terttu 
Seppäsen.

Konserttiyleisöä oli runsaasti, vaikka aivan ei ylletty edellisvuosien tasolle. Hellesää lienee osaltaan vaikuttanut asiaan.
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Maa, meri mua kuunnelkaa 
täällä keskellä elon ihminen vaeltaa. 
Täällä myrskyävät kohtalot maiset. 
tulena taivas loimottaa  
ja puhaltavat tuimat tuulet. 

Meri, meri – aaltoin ajattelevin 
tuot aatoksen rantaan ihmisen. 
Purjehtii purjein pullistuvin 
mun mieleni täysinäinen. 
Vaan sinessä veen vaahtoavan 
kuvastaa taa mainingin 
mun kaipaukseni jonnekin.

Maa, meri mua kuunnelkaa 
hetken pienen täällä ihminen vaeltaa. 
Soi kutsua siipein havina 
ja aartein hohtavin 
mua lähestyy aaltoin tarina, 
on viileä tuulen viuhka. 

Maa, meri mua kuunnelkaa 
soi rannan kaisloissa viulu 
ja liplatus leikkien laulaa 
luona kallion kuhmuraisen. 
Askel eteeni polkua piirtää 
yli haavikon pääskynen liitää.

Tuulikki Salonen

Aaltoin tarina

Tuulikki Salonen oli Kirjeopisto Vian op-
pilaskunnan aktiiveja 70– ja 80–luvulla, 
ammatiltaan hän oli proviisori. Hän toimi 
muun muassa Lahden paikallisosaston pu-
heenjohtajana ja oli myös oppilasyhdis-
tyksen hallituksessa. Hän lausui runoja ja 
muun muassa judo kuului Tuulikin harras-
tuksiin. 

Hänen runojaan on koottu monistemuo-
toiseksi kokoelmaksi Aaltoin tarina.
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Kuvassa Tuulikki Salonen on Tyyne Matilaisen 
seurassa Kirjeopisto Viassa. Mirja Salonen 
lienee kameran takana. (Valokuva Kirjeopisto 
Vian arkisto)

Salonen loi
Aaltoin tarinan



Vuodesta 2005 alkoivat Kaukalinnan puutarhassa 
konsertit heinä-elokuun vaihteessa sunnuntai-
iltapäivisin. 

Konsertit saivat alkunsa, kun oopperalaulaja Juha Ko-
tilainen kuuli tutulta kirvesmieheltä Pauli Koistiselta, 
että Kerimäellä olisi hyvä konserttipaikka. Juha Koti-
lainen tuli katsomaan ja alkoi tuoda musikaalisia ystä-
viään esiintymään, ensimmäisen kerran kesällä 2005, ja 
sen jälkeen joka vuosi kesään 2014 saakka. 

Puutarhakonsertit kehittyivät vuosi vuodelta ja niistä 
kehittyikin merkittävä musiikkitapahtuma paikkakun-
nalla. Järjestelyistä vastasivat Via-Akatemia ja Via ry 
jäsenineen. Taiteilijat etsi Juha Kotilainen laajasta kon-
taktiverkostaan. Musiikilliset teemat vaihtelivat vuo-
sien mittaan ja esitettävää musiikkia on ollut kuultavana 
kansanlauluista ja zarzueloista oopperaan ja liediin. 
Esiintyvinä taiteilijoina sekä alansa huippuammatti-
laisia että aloittelevia muusikoita ja myös musiikinhar-
rastajia ja opiskelijoita.

Puutarhakonserttien teemat:

2005 kesän I aloituskonsertti oli pelkkä 
Puutarhakonsertti.
2006 II konsertti: Hyvän tuulen konsertti yllätyksi-
neen. Musiikillinen iloittelu Kaukalinnan puutarhassa.
2007 III konsertti: Kaukalinnan puutarhassa soi ja 
raikaa kevyestä klassiseen.
2008 IV konsertti: Pyhäpäivän ratoksi 
kahvikonserttisäveliä Kaukalinnan puistossa.
2009 V konsertti: Hehkuvien sävelten sykkiessä 
kirkkaan auringon alla.
2010 VI konsertti: Rakkauden säveliä luonnon 
helmassa.
2011 VII konsertti: Sointuja mereltä ja merten takaa.
2012 VIII konsertti: Päivyt paistaos hellien.
2013 IX konsertti: Aaltojen hohteessa välkkyvän 
seljän – norpankin nään.
2014 X konsertti: ”Soi rannan kaisloissa viulu ja 
liplatus leikkien laulaa”.

 

Vuoden 2012 teema ”Päivyt paistaos hellien” inspiroitui 
Savonlinnan oopperajuhlien satavuotisjuhlista ja eri-
tyisesti Oskar Merikannon samannimisestä laulu-
sävellyksestä, joka oli omistettu Aino Acktelle tiettä-
västi. Vuoden 2013 teema ”Aaltojen hohteessa välkky-
vän seljän – norpankin nään” oli suoraan yhteydessä 
Savonlinnan oopperajuhlien Timo-Juhani Kyllöseltä 
tilaamaan Norppa-oopperaan. Eräs paikallinen toimitta-
ja nikkaroi teeman muotoon ”Aaltojen hohteessa nor-
pan seljänkin nään”. Totta. Juhlavuoden teema on suora 
lainaus Via-Akatemian säätiön tilaussävellyksen teks-
tistä, Tuulikki Salosen runosta Aaltoin tarina.

Via ryn jäsenlehtien syysnumerosta vuosilta 
2005–2014 löytyvät lähemmät kuvaukset kunkin kesän 
kon-serttitapahtumasta.

Konsertit ovat tapahtuneet pappilan puutarhassa. 
Esiintymislavana on ollut pihaliiterin edusta, johon kir-
vesmies Pauli Koistinen on rakentanut lavan pianoa ja 
taiteilijoita varten. Konsertin alku on noudatellut tuttua 
kaavaa: liiterin ovet ovat suljettuna, mutta sieltä alkaa 
kuulua hiljaisesti ja vähitellen voimistuen Taivas on 
sininen ja valkoinen... Kaksi miestä (Jouko ja Pauli) 
kävelee hiljaa ovelle ja avaa ne. Sisällä soittaa Timo-
Juhani Kyllönen harmonikalla variaatioitaan tutusta 
kansanlaulusta ja mantraa näin poutasään konsertin 
ajaksi. Ihanan kesäinen poutasää on ollut totta, paitsi yh-
den kerran. Pari vuotta sitten Hilanderin musiikkiperhe 
esitti säveltämänsä kappaleen Sade. Luonto antoi perik-
si ja tiputteli pari minuuttia hentoa kesäsadetta. Piano 
siirrettiin pikapikaa liiterin puolelle ja konsertti jatkui. 
Sadekin loppui.

Tunnelmaltaan puutarhakonsertit ovat olleet ainut-
laatuisia.” Voiko tällaista olla olemassa Kerimäellä”, sa-
noi eräs paikallinen ammattimuusikko jonakin kesänä. 
Väliaikakahvi odottaa katettuna pihapöydillä ja tauolla-
kin musiikki jatkui. 

Puutarhakonserteista tiedotettiin jakamalla noin 300  
konserttijulistetta lähipitäjiin sadan kilometrin säteellä 
Kerimäeltä. Kaukalinna konsertti- ja juhlapaikkana tuli 
tällä tavalla tutuksi. Alkuvuosien kommentit: ”Mikä 
paikka tuo on, en oo kuullukaan?” vaihtuivat ”Ai, se on 
se, olin siellä ystävän häissä” tai ”olin mummon 
muistotilaisuudessa” yms . 

Puutarhakonserttien 
historiaa
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Esiintyviä taiteilijoita on vieraillut Kaukalinnan puu-
tarhakonserteissa reilusti yli sata, mukana taiteilijaryh-
miä. Kansainvälisesti ansioituneita taiteilijoita ovat 
olleet mm. Ramon Jáffe, sello; Irina Zahharenkova, 
piano; Belle Etage -pianokvartetti; Galina Sidorenko, 
sopraano; suomalaisten taiteilijoiden kärkikaartia mm. 
Heikki Aalto, basso; Linda Hedlund, viulu; Seeli Toi-
vio, sello; Kalle Toivio, piano;  Risto-Matti Marin, 
piano; Olli-Pekka Tuomisalo; saksofoni. Mielenkiin-
toisia eri kansallisuuksiin kuuluvia persoonia, mutta tai-
tavia muusikoita mm. chileläinen kapellimestari ja viu-
listi Luis Ramirez, espanjalainen flamentotanssija ja 
sopraano María Luz Pérez Llanes säestäjänään kita-
risti Olli Hirvanen, ruotsalais-intialainen sopraano Eva 
Comét jne; yleisöä ihastuttaneita ryhmiä mm. Ank-
kurinappi-yhtye Turun laivastosoittokunnasta; Taljan-
ka-duo Anja ja Timo Tyrväinen; kerimäkeläinen Ro-
mukuoro kansanooppera Romu-Heikistä; Trio Gam-
baamo, Linna La Swig -lauluyhtye jne. Muistamme 
myös Wanhalla Apteekilla kolmena kesänä musiikki-
kahvilaa pitäneet oululaiset opettajat ja ammattimuu-

sikot Aila Knihtilän ja Leena Reinmanin. He esiin-
tyivät kahtena kesänä puutarhakonserteissa. Persoo-
nallisiin taiteilijoihin lukeutui myös muurari-trubaduuri 
Camilla Ståhle, joka kunnosti Wanhan Apteekintalon 
kaakeliuuneja perinteisillä työmenetelmillä ja esiintyi 
kolmena kesänä puutarhakonserteissa. 

Kerimäen yrittäjät kasvoivat vuosien mittaan kult-
tuurin sponsoreiksi tukemalla valitsemallaan summalla 
Kaukalinnan konsertteja. Sinikka Juntura teki tässä 
upean työn kiertäessään vuosi vuodelta yrittäjät läpi ja 
kysellessään sponsoritukea. Tänä vuonna juhlakonser-
tin merkittävin tuki oli MES:n (Taiteen edistämissää-
tiön) 1000 euron apuraha uuden teoksen harjoittelu-
kustannuksiin taiteilijoille. Savonlinnan kulttuuritoimi 
tuki myös konserttia kahtena viimeisenä vuonna, 600 
eurolla vuonna 2013 ja 650 eurolla tänä vuonna.

Kymmenennen ja viimeisen konsertin päätyttyä tuli 
yleisöstä ihmisiä jonossa kyselemään, onko totta, että 
loppuu. Ei tällainen voi loppua. Kyllä se on totta, kyllä 
se loppuu tällä erää. 

Juhlistaakseen X-vuotisjuhlakonserttia Via-Aka-
temian säätiö tilasi säveltäjä Timo-Juhani Kyllö-
seltä sävellyksen esitettäväksi juhlapuutarhakon-
sertissa. Tekstiksi valittiin Tuulikki Salosen runo 
Aaltoin tarina. 

Juhlapuutarhakonsertissa 3.8.2014 oli Aaltoin tarinan 
op. 90  maailman kantaesitys. Pianokvartetti Belle Eta-
ge ja baritoni Juha Kotilainen esittivät noin 13 mi-
nuuttia kestävän teoksen. Kvartetissa soittivat Anton 
Chaussovsky, viulu; Oleg Larionov, alttoviulu; Ni-
kolaj Matveev, sello ja Maria Kamchilina-Lariono-
va, piano. 

Tekstin kirjoittaja Tuulikki Salonen (1941–1994) oli 
harrastajarunoilija, siviiliammatiltaan proviisori. Hän 
harrasti aktiivisesti Kirjeopisto Via rajajoogaa ja osal-
listui oppilasyhdistys Via ry:n kulttuuritoimintaan. Sa-
tojen Via ry:n jäsenten kirjoittamista harrastajarunojen 
joukosta valikoitui Tuulikki Salosen kirjoittama Aaltoin 
tarina vahvimmaksi ja selkeimmäksi ehdokkaaksi tila-
ussävellyksen tekstiksi.

Säveltäjä Timo-Juhani Kyllönen kirjoitti sävellyk-
sestään lehdistötiedotteessa muun muassa seuraavasti: 
”Pidin välittömästi Tuulikki Salosen Aaltoin tarina -ru-
nosta, koska siinä oli kaunis ja syvä filosofinen sanoma, 
selkeä ja väkevä dramaattinen kaari; aaltojen, luonnon 

Timo-Juhani Kyllönen flyygelinsä ääressä.

Via-Akatemian säätiön 
tilaussävellyksessä 
filosofinen sanoma
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Heikki Aalto, basso: 2011
Kemal Achourbekov, piano: 2014
Ankkurinappiyhtye, (Matias Mäntyranta, piano; 
Carolus Manninen, basso; Juhana Kotilainen, laulu; 
Jon Nguyen, rumpali): 2011
Brommels  - laulu- ja soitinryhmä: 2008
Eva Comét, sopraano: 2013–2014
Maria Danial, piano: 2013
Linda Hedlund, viulu: 2005–2007, 2014
Perhe Hilander: Esko, Kati, Atte ja Emma: 2012
Olli Hirvanen, kitara: 2010–2011
Maria Hozjajenok, piano: 2005
Ramón Jaffé, sello: 2009
Kristiina Janhunen, tanssija-akrobaatti: 2013
Samuli Kakko, näyttelijä-laulaja: 2013
Elina Kakko, piano: 2013
Juha Kotilainen, oopperalaulaja, baritoni: 2005–2014
Timo-Juhani Kyllönen, säveltäjä, 
harmonikkataiteilija: 2005–2007, 2009–2014
Aurora Kyllönen, sopraano, sello: 2009–2010, 2013
Olivia Kyllönen, mezzosopraano, viulu, kitara: 2009-
2010, 2013
Jutta Holmberg, sopraano: 2007
Yhtye Ari Kaartinen ystävineen: (Ari Kaartinen, 
laulu, bassokitara; Jorma Hartikainen, kitara; Tuomo 
Hokka, harmonikka; Sakari Tervo, viulu): 2014
Linna la Swing -lauluyhtye, joht. Ari Kaartinen: 
2014
Aila Knihtilä, sopraano: 2008–2009
Juha-Sakari Kulmala, trumpetti: 2008
Helena Kärnä, näyttelijä, laulaja: 2010
Einari Kärnä, viulu (väliaikamuusikko): 2010
Risto-Matti Marin, piano: 2007
Me Amas -yhtye (Helena Kärnä, laulu, alttojouhikko, 
tamburiini; Laura iso-Metsäkä, kantele, laulu, kehä-
rumpu; Elina Koskela, low whistle, laulu, 
sormipiano): 2012
Mikkelin Laulusiskot, joht. Irja Halonen: 2012

Eilamaria Leskinen, sopraano: 2013
María Luz Pérez Llanes, sopraano: 2010–11
Jukka Ollila, piano: 2008–10
Kaarina Ollila, mezzosopraano: 2008–09
Milja Paasonen, laulu, sopraano: 2005
Pianotrio Belle Etage (Maria Kamchilina-Larionova, 
piano; Oleg Larionov, alttoviulu; Viktor Kustov, 
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2013
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Chaussovsky, viulu, Nikolaj Matveev, sello) 2014
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balalaikka, Kaisa Bullat, viulu: 2013
Trio Gambaamo: Pia Rask, laulu, piano, harmooni; 
Olli Knuth, balalaikka; Katri Susitaival, viola da 
gamba sekä Kaisa Bullat, viulu: 2014
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Jauhiainen: 2008
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2011–2014
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Camilla Ståhle, trubaduuri: 2006–2009
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Kalle Toivio, piano: 2006–2007
Seeli Toivio, sello: 2005–2007, 2014
Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni: 2007
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ja meren voimakas läsnäolo runossa puhuttelivat minua 
välittömästi ja voimakkaasti. Aaltoin tarina -runo al-
kaa: ”Maa, meri mua kuunnelkaa”. Nämä avaussanat 
inspiroivat minua säveltämään teoksen päämotiivin, 
joka toimii punaisena yhdistävänä lankana koko sävel-
lykselle. Ylöspäin menevä suuri sekunti, alaspäin me-
nevä kvartti ja suuri sekunti alas on teoksen ydinmotiivi. 
Tietenkin sanojen rytminen intonaatiomaailma vaikutti 
sävellyksen kokonaismuotoon ja rytmiseen melodiara-
kenteeseen. Aaltoin tarinassa puhutaan symbolisesti tui-
masta tuulesta, joka heijastuu pianon ja muiden soit-
timien nopeissa juoksutuksissa heti johdannossa. ”Tuli” 
ja ”tuuliteema” kehittyvät myöhemmin kolmannessa 
osassa, joka on teoksen päähuipentuma. Tässä kohtaa 
baritoni laulaa: ”Mua lähestyy aaltoin tarina, on viileä 

tuulen viuhka”. Tätä seuraa pianokvarteton instrumen-
taalinen päähuipentuma. 

Runon neljännessä osassa soi uudelleen alun ydin-
motiivi muunnetussa muodossa (metamorfoosinen 
muutos). Runon neljännen osan upea musiikillinen ja 
valoisa sanoma vaikutti teoksen loppuosan sävelkieleen 
voimakkaasti, jossa kerrotaan:”...soi rannan kaisloissa 
viulu ja liplatus leikkien laulaa... yli haavikon pääsky-
nen liitää.” 

Linnun lento lopussa heijastuu sävellyksessä piano-
kvarteton toistuvalla kuudestoistaosakuviolla, ja se on 
samalla symbolinen heijastus ihmisen vapauden kai-
puusta. Alkusoiton viimeiset sävelet kuuluvat lopussa 
uudelleen kirkkaana ja valovoimaisena uudelleensynty-
neen luonnon ja kauneuden filosofisena ylistyslauluna.
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