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Ilmasto on muuttunut aina,  
mutta käynnissä oleva ilmaston lämpeneminen 
poikkeaa täysin aiemmista luonnon sykleistä. 
Myös musiikki on muuttunut aina ja  
ainakin viimeisen 30 000 vuoden aikana  
siinä on kuvastunut myös ihmisen luontosuhde. 
Ajanjaksoon on mahtunut suurempia ja 
pienempiä jääkausia sekä lämpimiä jaksoja, 
kuten Suomen "kivikauden suuri kesä"  
noin 6000-3000 vuotta eaa.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO
Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme vanhin ja  
vaikuttavin ympäristöjärjestö, jolla on 150 paikallis-
yhdistystä ja tuhansia aktiiveja ympäri Suomen.  
Teemme työtä luontokadon ja ilmaston kuumenemisen 
pysäyt tämiseksi. Yhdessä suojelemme suomalaisen  
luonnon.

Ilmaston kuumenemisen vaikutukset luontoon ja ihmis-
yhteisöihin ovat yhä vakavampia. Viime kesä oli Euroo-
passa mittaushistorian kuumin. Pakistanissa lämpö tilat 
kipusivat tappavan korkeiksi ja ennätystulvat peittivät alleen 
jopa kolmasosan maasta. Pohjolassa olemme ilmaston 
kuumenemisen etulinjassa, sillä arktinen alue on  
toistaiseksi kuumennut neljä kertaa niin nopeasti kuin  
maapallo keskimäärin. 



Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on Suomi,  
joka vähentää kulutustaan ja päästöjään sekä samalla  
suojelee ja kasvattaa luonnon ekosysteemien hiilinieluja ja 
-varastoja. Kansalaisyhteisön luoman paineen avulla  
Suomen ilmastolakiin kirjattiin tänä vuonna sitovat päästö-
vähennystavoitteet kymmenen vuoden välein. Kuitenkin  
toimet kuumenemisen pysäyttämiseksi ovat meilläkin riittä-
mättömiä. Vuonna 2021 Suomen metsien hiilinielut romah-
tivat, mikä vaarantaa tutkijoiden mukaan ilmastotavoitteiden 
saavuttamisen. 

Ilmaston kuumeneminen voidaan vielä pysäyttää ja sen  
haitallisiin vaikutuksiin sopeutua. Mutta se vaatii ennen-
näkemätöntä yhteiskunnallista muutosta. Tällä hetkellä  
kuljemme kohti ilmastokatastrofia. Voimme kääntää suun-
nan yhdessä. Jokainen on tervetullut mukaan toimimaan 
elinkelpoisen maapallon puolesta.



TEOSESITTELYT (Antti Häyrynen)

HILDEGARD VON BINGEN (1098–1179): 
O Viridissima Virga
Luontoa on lähestytty musiikissa vuosituhansia kunnioit-
tavasti ja positiivisin odotuksin, suosiota, satoa tai saalista 
toivoen. Hildegard von Bingenin sävellykset tulevat muis-
tiin merkityn musiikin sarastuksesta. Hildegard aloitti  
luostariuran kahdeksanvuotiaana, toimi benediktiiniläis-
nunnana, perusti ja johti luostareita Ruperstbergissä ja 
Eibingenissa.

Hildegardin musiikki ei ole tavanomaista keskiaikaista  
hengellistä laulua, vaan hänen enimmäkseen yksiäänisissä 
teoksissaan on vahva aistillinen lataus, rapsodisten muo-
tojen yllättävyyttä ja koristeellista kuviointia. O viridissima 
virga  (Oi vihreä oksa) lähtee liikkeelle virga/virgo-sanan 
kaksoismerkityksestä oksa-neitsyt.

Kappaleessa Pyhä Neitsyt näyttäytyy muinaisten maaäiti-
jumaluuksien kaltaisena olentona. Jumalanäidin suopeu-
della luonto kukoistaa ja antaa ravintoa ihmisille. Tämä on 
idyllinen, paratiisimainen kuva luonnosta, jonka Eeva  
toiseksi viimeisessä säkeessä kavaltaa. Abbedissa Hilde-
gard ei varmaan halunnut syyllistää yleisesti naissuku-
kuntaa – koko runohan on feminiinisen hedelmällisyyden 
ylistystä – vaan muistuttaa oppilapsiaan luonnon ja  
pyhien töiden kunnioittamisesta.

JOSEPH HAYDN (1732–1809): 
Luominen
Joseph Haydn sai Lontoossa vuonna 1791 tekstin,  
josta Wienin hovikirjaston johtaja Gottfried van Swieten  
muokkasi libreton vuonna 1799 valmistuneeseen orato-
rioon Luominen. Teoksesta tuli valistusajan maailman-
käsityksen julistus, jossa yhdistettiin hierarkia ja harmonia. 



Siinä vanha maailma on tullut valmiiksi juuri teollisen aika-
kauden kynnyksellä. Vallitsee ikuiseksi ajateltu järjestys ja 
kiertokulku, jota ihmisen 1800-luvulla käynnistämä ilmaston 
lämpeneminen alkoi horjuttaa.

Teoksen johdanto esittelee maailman ennen luomisen  
aktia. Avaavan akordin jälkeen jouset (con sordino) ja 
puhaltimet muodostavat epäröiviä fraktaalikuvioita,  
jotka kuvaavat suurta kaaosta. Vähitellen leijaileville melo-
diankappaleille hahmottuu tonaalinen kiintopiste (c-molli), 
mutta riitasoinnut ja yllättävät modulaatiot säilyttävät  
tyhjyyden ja epäjärjestyksen tunnun ensimmäiseen  
laulu osuuteen asti.
  
Arkkienkeli Raphael (bassobaritoni) toimii selostajana  
Genesiksen (1:20-31) vaiheissa, joissa merelle,  
ilmaan ja maalle syntyy elämää. ”Olkaa hedelmälliset, 
lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne”, 
kuuluu Jumalan sana, jonka ihmiset ovat käsittäneet  
tarkoittavan vain itseään.

Lajien runsaus innoittaa Haydnin kekseliäisiin orkesteri-
tehoihin ja eläimiä iloisesti yksilöivään kuvailuun.  
Haydnin luomakuntaan kuuluvat kaikki valaista ja tiikereistä 
hyönteisiin ja matoihin. On ikävä todeta, että jotkut  
Haydnin mainitsemista eläimistä ovat tulleet uhanalaiseksi.

ALBERT W. KETÉLBEY (1875–1959): 
In a Monastery Garden
Albert Ketèlbeystä tuli 1900-luvun alussa kevyen 
orkesteri musiikin hittisäveltäjä, jonka Luostarin puutar-
hassa (In a Monastery Garden, 1915) myi levytyksenä 
miljoonia. Ketèlbey oli paneutunut aiheeseensa tutus-
tumalla augustiinolaisluostariin Surreyssa ja lopputulos 
kuulostaa näkökulmasta riippuen sulosointuisen harmo-
niselta tai puhtaalta kitshiltä. 



Puutarhan idyllissä lintupilleineen ei ole tavoiteltu realismia, 
vaan näky paratiisista on lasketusti nostalginen ja eskapis-
tinen. Uskoa siihen vahvistaa kappaleen jälkipuolella Kyrie 
eleisonia veisaava munkkikuoro, jonka säntilliset musiikki-
kustantajat halusivat poistaa. Ehkä tällainen paratiisimaisen  
luonnon ja henkisyyden yhdistelmä toimi jo 1900-luvun 
alussa uskottavasti vain viihteenä.

GIACINTO SCELSI (1905–1988): 
Natura Renovatur
Ayala Valvan kreivi Giacinto Scelsi koki 1940-luvun 
lopulla henkisen romahduksen, josta hänen kerrottiin  
toipuneen soittamalla neljän vuoden ajan pianollaan yhtä 
säveltä. Tuosta yhden sävelen tarkastelusta tuli hänen tule-
vien teostensa pohja ja Scelsistä legendaarinen erakko, 
joka teki norsunluutornistaan edistyksen linnakkeen.

”Jos soitat yhtä säveltä pitkään, se kasvaa suuremmaksi. 
Se kasvaa niin suureksi, että alat kuulla muita säveliä ja 
kasvaa suuremmaksi sisältään. Sävel kietoutuu ympä
rillesi. Löydät sävelestä kokonaisen yläsävelien universu
min, jota et voisi muuten kuulla”, kirjoitti Scelsi. Tuo sävel 
muuntuu ja kehittyy jatkuvasti, mutta hyvin vähitellen ja 
hyvin hitaasti kuin geologisen evoluution mittakaavassa. 

Natura renovatur (Uudistuva luonto, 1967) on yhdelletoista  
jouselle laajennettu versio Scelsin neljännestä jousi-
kvartetosta. Otsikko näyttäisi liittyvän latinankieliseen 
alkemistien muinoin ja vaihtoehtorock-yhtyeiden nykyisin 
käyttämään lauseeseen igne natura renovatur integra  
(luonto uudistuu tulen kautta). Ajatusta tukevat musiikin  
mikroliike ja sävelen laajeneminen vibraton, tremolon ja  
trillien avulla prosessissa, jossa se kirkastuu lopussa 
uudelleen.



JEAN SIBELIUS (1865–1957): 
Myrsky - Alkusoitto
Jean Sibelius sävelsi vuonna 1925 musiikin William  
Shakespearen näytelmään Myrsky ja kokosi siitä kaksi 
vuotta myöhemmin konserttikäyttöön alkusoiton ja kaksi 
orkesterisarjaa. Alkusoitto korvasi tanskalaisohjaaja  
Poulsenin tulkinnassa näytelmän ensimmäisen kohtauksen  
ja Sibelius sai vapaat kädet säveltää haaksirikkoon joh-
tavan luonnonmullistuksen. Sibelius osasi tarkastella 
luontoa ihmisestä ja hänen toiveistaan erillisenä ilmiönä. 
Alkusoitossa luonto toimii ihmisestä piittaamatta ja seura-
ten omaa logiikkaansa, jota Sibelius hahmotti Tapiolassaan 
pitemmälle.

Alkusoiton kromaattisessa orkesterivyöryssä vasket  
ulvovat ja puupuhaltimet vinkuvat. Jousien raskaat aallot 
kurottavat hurjistuneina massiiviseen huipentumaan (ffff), 
joka iskee Shakespearen tekstin hermoon: ”Helvetti on 
tyhjä ja kaikki pirut irti!” Tässä ovat sekä luonto että ihmi-
sen mieli kaoottisimmillaan ja Sibelius modernistisim-
millaan. Lopussa kaikki vaimenee salamyhkäisiin tritonus-
muodostelmiin (pppp).

JOHN ADAMS (1947-):  
El Dorado, The Machine in the Garden  
(A Dream of Gold)
John Adams on kasvanut vastakulttuurin edustajasta 
postmodernin musiikin vallitsevaksi profeetaksi.  
Adams on nykyisin USA:n eniten esitetty elävä taide-
säveltäjä ja norminlausuja, halusi tai ei. Orkesteridiptyykki 
El Dorado valmistui vuonna 1991 kriittiseksi kommentiksi 
Amerikan löytämisen 500-vuotisjuhlintaan. Vaikka musiikin  
lähtökohtana oli espanjalaisten konkvistadorien kullan-
himo ja raaka alistaminen, teoksesta kasvoi nykyihmisen 
luonnonvarojen riiston, ahneuden ja kulutuksen muotokuva. 



Teoksen ensimmäinen osa, alkuperäiseltä otsikoltaan  
A Dream of Gold (Unelma kullasta), on Adamsin sanoin 
”aggressiivisen kasvun musiikillinen ruumiillistuma yhden 
pitkän hyökkäyksen muodossa. Se alkaa pahaa enteillen 
aamunkoiton metsässä ja päättyy kolmetoista minuuttia 
myöhemmin brutaalilla voimalla suuressa crescendossa, 
joka lopulta nielee itsensä soivassa ketjureaktiossa – kuin 
Ravelin Bolero, mutta ilman viettelemistä. Ajatus kasvusta 
hallitsee kokonaisuutta. Ihminen ja hänen vahingollinen 
energiansa on ladattu tähän puutarhaan kuin virus,  
josta syntyy äkkiä pahalaatuinen kasvain.”

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844–1900):  
Das Grundton der Natur ist Schmerz 
”Elämä ilman musiikkia olisi virhe”, totesi Friedrich 
Nietzsche, joka tunnetaan paremmin filosofina kuin sävel-
täjänä. Hän aloitti säveltämisen ennen filosofisia julkaisu-
jaan ja jatkoi sitä arvostelusta huolimatta. Kahdelle pianolle 
sävelletty Das Grundton der Natur ist Schmerz  (Luonnon  
perussävel on tuska) on hyvin varhainen, Nietzschen 
16-vuotiaana Germania-lehdessä 1861 julkaisema kappale. 
Sen jyhkeään arvaamattomuuteen on kirjattu tietoisuus 
elämän väliaikaisuudesta. Vähän myöhemmin hän kirjoitti 
ihmisen tuhoavasta luontosuhteesta ja sen pitkästä histo-
riasta, esimerkkinä maastaan metsät hakanneet antiikin 
kreikkalaiset.

Nietzsche on tullut meidän aikanamme esiin keskustelussa 
ekologisesta etiikasta. Ihminen on välineellistänyt luonnon, 
oli sitten kyseessä sen hyödyntäminen tai pelastaminen. 
Nietzschen mukaan luonto operoi moraalin ulkopuolella. 
”Luonto on määrättömän tuhlaavainen, määrättömän 
välinpitämätön, vailla tarkoituksia ja huomaavaisuutta, 
vailla sääliä ja oikeamielisyyttä, yhtä aikaa hedelmäl
linen ja autio ja epävarma; kuvitelkaa välinpitämättömyys 



itse valtana.” (Hyvän ja pahan tuolla puolen, 1886) ”Maa
ilma on ikuinen kaaos, ei siinä mielessä, että siitä puut
tuisi välttämättömyys, vaan niin, ettei siinä ole järjestystä, 
jäsennystä, muotoa, kauneutta, viisautta ja mitä ovatkaan 
nimeltään kaikki meidän esteettiset inhimillistämisemme.” 
(Iloinen tiede, 109, 1882, suom. J.A. Hollo)

ALEXANDR SKRJABIN (1872–1915): 
Vers la Flamme
Vers la Flamme (K plameni, Liekkejä päin) op. 72 vuo-
delta 1914 on Aleksandr Skrjabinin viimeisiä sävellyksiä. 
Tuli kiehtoi Skrjabinia monissa teoksissa sekä tuhoavan 
että puhdistavan voimansa ansiosta. Tässä teoksessa siitä 
tuli myös tonaalisia rajoja rikkovan modernismin symboli. 
Runoelma alkaa Skrjabinin kvarteissa uinuvasta ”mysteeri-
soinnusta”. Puolisävelaskelissa kytevä teema saa ympä-
rilleen lepattavia trillejä ja tremoloita, sekä harmonisia 
leimah duksia, joista rakentuu yltyvä crescendo. 

Kaikki korostuu Arkadi Leytushin orkestroinnissa,  
jonka suunnannäyttäjiä ovat Skrjabinin orkesteri teokset 
Ekstaasin runoelma ja Prometeus - Tulen runoelma. 
Lähestyvä suursota innosti monia 1900-luvun alun taitei-
lijoita näkyihin ”puhdistavasta tulesta”, joka polttaisi pois 
vanhan järjestyksen. Niiden taustalla häälyi Wagnerin 
Jumalten tuhon finaali, jossa epäonnistuneiden jumalien 
Valhalla poltetaan poroksi.

Skrjabin ei elänyt nähdäkseen, minkälaiseen tuhoon sota 
seurauksineen suisti Venäjän. Voi silti ajatella, että ihmis-
kunnan tuho olisi biosfäärin pelastus. Vers la flammessa 
haltioituneina aaltoina leviävä tuli yltyy pisteeseen, josta ei 
ole enää ulospääsyä. Sointuvyöryjen purkautuessa arpeg-
gioiksi Skrjabin merkitsee nuotteihin avec une émotion de 



naissante (syntymisen tunteella), joka antaa aavistuksen 
jonkin uuden ilmestymisestä.

HELMUT LACHENMANN (1935-): 
Marche Fatale
Helmut Lachenmann oli Avantin säveltäjävieraana vuonna 
2002 ja teki vaikutuksen modernismin peräänantamat-
tomana lipunkantajana. Lachenmann on ollut nyky-
musiikin sumeilematon dekonstruoija, joka on hanakasti 
kolhinut kuulijoidensa kuuntelutottumuksia. Vuonna 2018 
valmistuneessa Marche fatalessa (Kohtalokas marssi)  
tyyli on aivan toinen. Marssinsa innoittajaksi hän on  
maininnut mm. Mozartin Musiikillisen pilan ja Mauricio  
Kagelin Marssit voiton välttämiseksi. ”Avainsana on 
banaalius”, toteaa Lachenmann ja jatkaa:

”Eikö marssi ole kollektiivisen askelluksen vaatimuksel
laan ja juhlatunnelmallaan absurdi sinänsä? Onko se yli
päätään edes musiikkia? Päätin ottaa absurdiuden vaka
vasti, kuilun reunalla seisovan sivilisaatiomme hajotta
vana tunnuksena. Nähtävästi tie kohti kaikkien hajottavien 
demonien mustaa aukkoa voi olla näin seesteinen.  
Vanha vaatimukseni itselleni on säveltää epämusiikkia, 
jossa perinteinen käsitys musiikista on määritelty aina 
uudelleen niin, että konserttisalista tulee kuvitellun turval
lisen pakopaikan sijasta ajatuksia avaavien seikkailujen 
paikka.”

Tässä tapauksessa Lachenmannin musiikkia on helpompi 
seurata kuin hänen tekstiään. Suruttomasti toikkaroiva 
marssi tuntuu näyttävän ihmiskunnan etenemässä riita-
sointisen moniäänisenä ja erilaisiin sivupolkuihin ja väli-
kysymyksiin juuttuen kohti kohtalokasta gongin kumah-
dusta.



HILDEGARD VON BINGEN:
O Viridissima Virga 
(suomennos: Antti Häyrynen)

”Oi vihrein oksa, terve!
sinä, joka versoit ja kasvoit 
kaikissa pyhyyttä etsivissä tuulissa.

Kun tuli aika, kukki oma lehväsi.
Terve, terve sinulle,
sillä auringon lämpö hikoaa sinusta
kuin balsamin tuoksu.

Sinussa puhkesi kaunis kukka, jonka tuoksu herätti 
kaikki kuivuneesta hedelmättömyydestään
ja sai ne kukoistamaan.

Siksi satoi taivainen kaste nurmelle
ja koko maa iloitsi, 
sillä kohdustaan se kantoi hedelmää
ja sen latvoissa pesivät taivaan linnut. 

Näin sai ihmiskunta ravinnon ja suuri oli juhlien ilo! 
Siksi, suloinen Neitsyt, sinusta ei riemua puutu. 
Kaikkea tätä päätti Eeva halveksia. 
Mutta nyt ylistys kaikkein Korkeimmalle!" 



JOSEPH HAYDN:
Luominen 
(suomennos: Antti Häyrynen)

Arkkienkeli Raphael

17. Resitatiivi:
Ja Jumala loi suuret valaskalat
ja kaikki elävät olennot,
joita vedet vilisevät, 
ja Jumala siunasi ne ja sanoi:
’Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää!
Lisääntykää, ilmojen asukkaat,
ja laulakaa jokaisella oksalla!
Lisääntykää, vesien asukkaat,
ja täyttäkää merten syvyydet!
Olkaa hedelmällisiä, kasvakaa, lisääntykää
ja riemuitkaa Jumalassanne!’

20. Resitatiivi:
Ja Jumala sanoi:
Tuottakoon maa kaikkia eläinten lajeja,
karjaa, ryömiviä tuholaisia ja villieläimiä mallinsa mukaan.



21. Resitatiivi:
Oitis avautuu maan syli
ja Jumalan käskystä syntyy kaikenlaisia eläimiä,
täysikasvuisina ja luvuttomina.
Riemusta karjuen seisoo tuolla leijona.
Tuolla loikkaa ilmaan notkea tiikeri.
Monihaaraiset sarvensa nostaa nopea hirvi.
Harja hulmuten hirnuu ja laukkaa
uljaana ja vahvana jalo ratsu.
Vihreillä nurmikentillä laiduntavat jo naudat
laumoina vaeltaen.
Lauhkeat lampaat peittävät niittyjä
kuin niitä olisi kylvetty sinne.
Pölypilven lailla laajenee
kihisten ja kuhisten hyönteisten armeija.
Pitkinä jonoina matelevat maassa madot.

22. Aaria:
Nyt säteilee taivas täydessä loistossaan,
nyt näyttäytyy maa kaikessa koreudessaan.
Ilman täyttävät liihottavat linnut,
vedet kuhisevat kaloja pullollaan,
maa painu eläinten painon alla.
Mutta vielä ei kaikki ollut täytetty,
tästä kaikesta puuttuu luontokappale,
joka voi kiitollisena katsoa Jumalan töitä
ja ylistää Herran hyvyyttä.



JÓZSEF HÁRS, kapellimestari
József Hárs syntyi vuonna 1976 Sümegissä Unkarissa.  
Hárs aloitti käyrätorven- ja pianonsoitonopinnot 8- vuoti-
aana. Saksassa tehtyjen ammatillisten opintojensa jälkeen 
hän on työskennellyt käyrätorvensoittajana sekä kapelli-
mestarina monissa orkestereissa ja yhtyeissä. Hárs on  
asunut Suomessa vuodesta 2006 lähtien, jolloin hän aloitti 
käyrätorven soittajana Radion sinfoniaorkesterissa. Tammi-
kuusta 2010 alkaen hän on toiminut RSO:ssa soolokäyrä-
torven-soittajana. Suomen kansalaisuuden hän sai vuonna 
2016. József Hárs on opiskellut orkesterinjohtoa yksityi-
sesti Edgar Seipenbuschin johdolla Innsbruckissa, ja vuo-
sina 2011–2015 hän opiskeli Sibelius-Akatemian kapellimes-
tariluokalla pääopettajinaan Leif Segerstam ja Atso Almila. 
Opettajina kapellimestariluokalla ovat vierailleet myös 
Jorma Panula, Hannu Lintu, Sakari Oramo, Mikko Franck, 
John Storgårds, Osmo Vänskä ja Susanna Mälkki.  
Hárs on toiminut vierailevana kapellimestarina useissa 
ammatti orkestereissa. Hän on johtanut muun muassa 
Radion sinfonia orkesteria, Helsingin kaupunginorkesteria,  
Tapiola Sinfoniettaa, Pori Sinfoniettaa, Uusinta Ensemblea 
ja Oulu Sinfoniaa. Hárs on toiminut yhtenä Avantin luotto-
kumppaneista jo usean vuoden ajan sekä kapellimestarina 
että muusikkona.

Kuva: V
uokko Salo



TOMMI HAKALA, baritoni
Tommi Hakala on Suomen Kansallisoopperan vuosien 
2019–2023 kuluessa toteutuvan Wagnerin Ring-produk-
tion Reininkulta- ja Walkyyria-oopperoiden Wotan-roolien, 
sekä Siegfridin Vaeltajan myötä laajentamassa ohjelmis-
toaan yhä laaja-alaisempiin tehtäviin. Tampereen ooppe-
ran Carmenin Escamillo ja niin ikään Suomen Kansallis-
oopperan Covid fan tutte vuonna 2020 onnistuivat koro-
nasta huolimatta. Hän on vieraillut useissa kansainvälisissä 
oopperataloissa kuten New Yorkin Metropolitan,  
San Francisco, Dresdenin Semperoper, Essenin Aalto- 
Theater, Teatro Regio Torino, Strasbourg, Toulouse,  
Montpellier, Amsterdam, Antwerpen, Teatro Real Madrid, 
Bilbao, Tel Aviv, Budapest, Tanskan Kuninkaallinen ooppera 
sekä kotimaassa Suomen Kansallisoopperassa,  
Tampereen ja Turun oopperoissa sekä Savonlinnan  
Oopperajuhlilla.

Hakalan laajaan oopperaohjelmistoon sisältyvät mm. Figa-
ron häät, Otello, Macbeth, Nabucco, Falstaff, La Traviata, 
Naamiohuvit, Don Carlos, Tannhäuser, Parsifal, Tristan und 
Isolde, Elektra, Salome, Eine florentinische Tragödie, Thaïs, 
Carmen, Fidelio, Höstsonaten, Kaivos sekä Kullervo.

Kuva: Tim
o M

okkila



Hänen levytyksiin kuuluu mm. Great Baritone Arias 
(Ondine 2004); Tule armaani - Toivo Kuulan lauluja  
pianisti Kristian Attilan kanssa (Ondine 2006);  
Kullervo-sinfonia (Ondine 2008 & BIS 2017); Sinfonia  
nro 2 (Heiniö, Sony 2010); Mahler 8.Sinfonia (RCO);  
Norden - Songs by Jean Sibelius (Alba 2015) ja  
DVD Tannhäuser (Wagner) Tanskan Kuninkaallinen  
ooppera (Decca 2011). 

Hakala laulaa myös säännöllisesti niin lied- kuin orkesteri-
konserttienkin solistina. Kaikkien tärkeimpien kotimaisten 
orkesterien lisäksi Hakala on laulanut mm. Bostonin  
Sinfoniaorkesterin, Minnesotan Orkesterin, Philharmonia 
Orkesterin, Rotterdamin Filharmonikoiden, Berliinin Filhar-
monikoiden ja Concertgebouw-Orkesterin solistina.

Baritoni Tommi Hakala tuli kansainvälisesti tunnetuksi 
kesällä 2003 voittamalla BBC:n järjestämän "Singer of  
the World"- laulukilpailun Cardiffissa ja suomalaiset  
tuntevat hänet myös vuoden 2001 Merikanto-kilpailun 
voittajana. Opinnot Riihimäen musiikkiopistossa,  
Sibelius-Akatemiassa (Master of Arts) ja Karlsruhen 
Musiikkikorkeakoulussa Matti Salmisen säätiön apurahan 
turvin johtivat kiinnitykseen Nürnbergin oopperassa  
1998–2001, josta hän siirtyi Leipzigin oopperaan  
2001–2004. Vuosina 2008–2013 Hakala kuului  
Suomen Kansallisoopperan solistikuntaan. 



TAPANI LÄNSIÖ (s. 1953), kuoronjohtaja
Säveltäjä, kuoronjohtaja Tapani Länsiö on opiskellut  
Sibelius-Akatemiassa vuodesta 1966 sekä pianonsoittoa, 
teoriaa että sävellystä. Hän on opettanut Sibelius-Akate-
miassa 1970-luvulta lähtien ja toiminut lehtorina 1994–2019 
opettaen satsia, sävellystä ja 1900-luvun musiikin historiaa.  
Tapani Länsiö on johtanut Polyteknikkojen Kuoroa (PK) 
vuosina 1985–2004. PK:n alumnikuoro Otaniemen Kaikua  
hän on johtanut sen perustamisesta lähtien vuodesta 
2002. Länsiö on säveltänyt paljon vokaalimusiikkia,  
sinfonian sekä puolen tusinaa muuta laajaa orkesteri-
teosta, oopperan sekä kamarimusiikkia. Viimeisin laaja 
teos, Konsertto vasemmalle kädelle ja orkesterille, kanta-
esitettiin Mäntässä kesällä 2021 (Henri Sigfridsson, Avanti!, 
joht. Lauri Ahokas). 

Kuva: M
arja Väänänen



OTANIEMEN KAIKU
Otaniemen Kaiku -mieskuoro perustettiin helmikuun 20. 
päivän iltana vuonna 2002 Vanhalla Polilla. Otaniemen 
Kaiku (OK) aloitti aktiivisen toimintansa syksyllä 2005  
taiteellisen johtajansa Tapani Länsiön vapauduttua  
Otaniemen Kaiun laulajien tavoin Polyteknikkojen  
Kuorosta (PK). OK on noin 30 laulajan voimin PK:n 
seniori kuoro, joka etsii perinteisen mieskuoromusiikin  
lisäksi uusia näkökulmia niin tataarien kansanlaulujen, 
nykymysiikin kuin esimerkiksi orkesteriteosten kautta. 
Otaniemen Kaiku on esiintynyt Avantin, Suomalaisen 
Kamariorkesterin, Lahti Sinfonian, Helsingin kaupungin-
orkesterin ja WDR-orkesterin solistina. Säännöllisten 
omien konserttien lisäksi kuorolaiset laulavat kvarteteissa 
ja laulutervehdyksiä on tilauksesta tuotu erilaisiin tilauksiin 
niin kvartetin kuin koko kuoron voimin.

Kuva: O
taniem

en K
aiku



MIKAEL FORTELIUS, Puhuja 
Mikael Fortelius on evoluutiopaleontologian emeritus-
professori Helsingin yliopistossa. Hänen erikoisalaansa  
on nisäkkäiden sopeutuminen ilmaston muutoksiin  
miljoonien vuosien kuluessa. Hän on tutkimustyössään 
erityisesti keskittynyt kasvinsyöjänisäkkäiden fossiilisin 
hampaisiin ja kehittänyt laskennallisia menetelmiä,  
joiden avulla syvän menneisyyden kasvillisuuden ja ilmas-
ton kehitystä globaalissa mittakaavassa voidaan arvioida. 
Näitä menetelmiä, niiden teoreettista viitekehystä ja niihin 
liittyviä aineistoja on yleisesti hyödynnetty nisäkkäiden ja 
nisäkäsyhteisöjen evoluution mekanismien tutkimuksessa. 
Varsinaisen työnsä ohella Fortelius on pitkään ollut  
kiinnostunut maailmanlopuista ja suhteestamme niihin.  
Helsingin lisäksi hänellä on ollut kiinnityksiä yliopis toihin 
ja museoihin mm. New Yorkissa, Oslossa, Berlinissä ja 
Granadassa.

Kuva: D
aniel Burgas



HANNELE KORHONEN, Puhuja 
Hannele Korhonen on Ilmatieteen laitoksen Ilmaston-
tutkimusohjelman johtaja ja tutkimusprofessori. Hän toimii 
myös Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtajana.  
Korhosen tutkimus keskittyy ilmastojärjestelmän ymmär-
tämiseen ja erityisesti pienhiukkasten ja pilvien ilmasto-
vaikutuksiin.

Kuva: Jussi Ratilainen



KAMARIORKESTERI AVANTI!
Vuonna 1983 perustettu Kamariorkesteri Avanti! liikkuu 
vapaasti eri aikakausissa ja tyylilajeissa. Sen perustajat 
Esa-Pekka Salonen, Olli Pohjola ja Jukka-Pekka Saraste 
asettivat orkesterin lähtökohdaksi kokoonpanon sijaan 
teoksen, siksi Avanti! muuttaa muotoaan konsertista  
toiseen. Monet taidemusiikin keskeiset uudet virtaukset  
ovat kanavoituneet Suomeen Avantin kautta. Taiteellisen  
johtajansa, Kari Kriikun johdolla Avanti! toimii edel-
leen alkuperäistä ideologiaansa noudattaen. Avanti! vie 
kuuli jansa rohkeisiin valintoihin: aiemmin tuttu vaikuttaa 
uudelta, uusi pian tutulta.



Huilu
Kaisa Kortelainen
Heljä Räty
Livia Schweitzer

Oboe
Jussi Jaatinen
Sole Terästö
AnnaKaisa Pippuri

Klarinetti
Giuseppe Gentile
Helmi Malmgren
Marko Portin (myös  
bassoklarinetti ja  
alttosaksofoni)

Fagotti 
Jussi Särkkä
Otto Virtanen
Tuukka Vihtkari  
(kontra fagotti)

Käyrätorvi
Jaakko Välimäki
Matias Nässi
Heidi Savikuja
Tero Toivonen

Trumpetti
Tomas Gricius
Scott Natzke
Matti Raijas

Pasuuna
Miika Törmä
Jesus Moreno

Tuuba
AriPekka Kujala

Lyömäsoittimet
Juha Lauronen
Tiia Toivanen
Tuomo Lassila
IHan Fu

Harppu
Maaria Pulakka

Piano
Emil Holmström
Aleksei Zaitsev

Cembalo
Matias Häkkinen

I Viulu
Jukka Rantamäki km
Emilia Karjunen
Krista Jäänsola
Mikk Murdvee
Leena Jaakkola
Ville Koponen
Elina Päkkilä
Viivi Hakkarainen
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II Viulu
Anna Angervo
Kaisa Kallinen
Harry Rayner
Julia Musakova
Sanna Kokko
Pia Sundroos
Miina Järvi

Alttoviulu
Ezra Wu
Carmen Moggach
Valerie Lassfolk
Tuula Saari
Max Savikangas

Sello
Tuija Rantamäki
Pinja Nunez
LiinaMari Raivola
Jukka Kaukola

Kontrabasso
Eero Ignatius
Timo Ahtinen
Anna RintaRahko

Viola da arco
Jukka Rautasalo

Äänitekniikka
Anders Pohjola

Valotekniikka
Janne Teivainen

Orkesterijärjestäjät
Antti Niemi & Lauri Telkki

Otaniemen Kaiku
Kuoronjohtaja:  
Tapani Länsiö

Ali Akif
Ebeling Petri
Enberg Jari
Grönberg Sami
Hakala Jaakko
Heikinheimo Juha
Heimsch Juhani
Heinonen VP
Helander Kalle
Hoppania Antti
Isotalo Antti
Jaakola Timo
Jouppi Juha
Kangas Aimo
Karaharju Erkki
Kivinen Juha
Klemetti Petri
Kujala Kauppi
Leskelä Markku
Löfroos Mikko
Mattila Jani
Nevalainen Joni
Oikarinen Rauli
Raitio Juha
Riski Keijo
Tarkela Pekka
Tervo Timo
Tuomainen Jaakko
Tähtinen Kari
Väisänen Jussi
YläJarkko Kalle
Äikäs Juuso



AVANTIN TOIMISTO JA  
KONSERTTIHENKILÖKUNTA

Taiteellinen johtaja
Kari Kriikku

Toiminnanjohtaja 
Tuomo Huhdanpää

Tuottaja
Lotta Vartiainen

Projektituottaja
Sakari Kopo

Graafinen suunnittelu
Venla Poskela

Teosesittelyt
Antti Häyrynen

Käännökset
Tove Djupsjöbacka (sve) & Paavo Leppäkoski (eng)

Väliaikatarjoilut
Ravintola (t)raba

Järjestyksenvalvonta
Helsingin Jyry & Ravintola (t)raba

Yhteistyökumppani
Suomen luonnonsuojeluliitto

Kiitokset
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pågå, Kaapelitehdas,  
Helsingin konservatorio, Ravintola (t)raba



avantiorc

avanti_orc

https://www.sll.fi/


