
V. A. Koskenniemi

Runoilija

1	 Frans	Linnavuori:	Minä laulan sun iltasi tähtihin	Veikko Tyrväinen ja Decca-ork.	(1955)	2’05’’
2	 Erkki	Melartin:	Nokturne	Ture Ara ja Pentti Koskimies, piano	(1956)	2’13’’
3	 Toivo	Kuula:	Tule armaani	Antti Koskinen ja Tapani Valsta, piano	(1954)	3’23’’
4	 Yrjö	Kilpinen:	Kesäyö Aune Antti ja Margaret Kilpinen, piano	(1957)	2’05’’
5	 Yrjö	Kilpinen:	Kuutamolla	Aune Antti ja Margaret Kilpinen, piano	(1957)	3’39’’
6	 Yrjö	Kilpinen:	Sonetti sadun linnusta	Aune Antti ja Margaret Kilpinen, piano	(1957)	3’33’’
7	 Toivo	Kuula:	Epilogi	Lea Piltti ja Radio-orkesteri joht. N-E Fougstedt	(1955)	2’37’’
8	 Heino	Kaski:	Katson virran kalvohon	Lea Piltti ja Margaret Kilpinen, piano	(1955)	1’52’’
9	 Heino	Kaski:	Syyssonetti	Lea Piltti ja Margaret Kilpinen, piano	(1955)	2’51’’
10	 Ossi	Elokas:	Kuutamolla	Polyteknikkojen kuoro, johtaa Ossi Elokas	(1952)	2’33’’
11	 Heino	Kaski:	Lähdettyäs	Mirjam Helin ja Gerda Weneskoski, piano	(1955)	2’31’’
12	 Toivo	Kuula:	Kesäyö kirkkomaalla	Matti Lehtinen ja Sinikka Kuula-Marttinen, piano	(1958)	2’45’’
13	 Aarre	Merikanto:	Pan	Matti Lehtinen ja Pentti Koskimies, piano	(1958)	2’24’’
14	 Aarre	Merikanto:	Kuutamolla	Matti Lehtinen ja Pentti Koskimies, piano	(1958)	2’01’’	
15	 Yrjö	Kilpinen:	Kesäyö op. 23/3	Kim Borg ja Pentti Koskimies, piano	(1957)	1’50’’
16	 (Suomalainen	kansansävelmä):	On suuri sun rantas autius	Tapiolan kuoro, johtaa Erkki Pohjola, 

solisti Pasi Hyökki	(1983)	2’42’’	
17	 Siell’ on kauan jo kukkineet omenapuut	Yrjö Jyrinkoski, lausunta	(1959)	1’47’’
18	 Nää oi mun sieluni	Yrjö Jyrinkoski, lausunta	(1959)	1’34’’
19	 Yrjö	Kilpinen:	Rannalta 1	Martti Talvela ja Irwin Gage, piano	(1970)	3’21’’
20	 Yrjö	Kilpinen:	Rannalta 2	Martti Talvela ja Irwin Gage, piano	(1970)	2’03’’
21	 Jean	Sibelius:	Finlandia-hymni op. 26	YL, johtaa Martti Turunen	(1954)	2’30’’
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Lennu Juvelan maalaama muotokuva V. A. Koskenniemestä Pariisissa vuonna 1911.  
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Koskenniemen runot ovat innoitta-
neet useita eri säveltäjiä ja esittäjiä. 
Lähes 250:sta hänen runostaan on 
liki 500 sävellystä. Kuoroille sävelle-
tyn ohjelmiston ohella on yksinlau-
luja, joita useimmat Suomen eturivin 
laulajat ovat tulkinnoillaan tehneet 
tunnetuksi.

Runoilija-akateemikko V. A. Kos-
ken  niemen syntymästä tuli 8.7. 2010 
kuluneeksi 125 vuotta. Juhlavuoden 
tapahtumien kohokohtia olivat juhla-
konsertti ja Martti Häikiön elämä-
kertateos sekä Päivä lehden museon 
näyttely Keskellä Koskenniemi.

Sain tehtäväkseni Koskenniemen 
laulujen albumin tuottamisen. Valit-
simme lähestymistavaksi historial-
liset äänitteet. Yleisradion arkiston 

henkilöstön kanssa etsimällä ja 
tutkimalla löysimme lukuisia aarteita, 
joita halusimme pelastaa uusille 
kuuntelijoille. 

Yli 50 vuotta vanhan, tasokkaan 
ja monipuolisen aineiston lomaan 
halusimme uudempia tulkintoja, jot-
ka ovat rikastuttaneet Koskenniemen 
laululyriikan esitysperinnettä. Tällai-
siin kuuluu legendaarinen Tapiolan 
kuoron ja Pasi Hyökin 12-vuotiaana 
esittämä raikas kansansävelmä On 
suuri sun rantas autius. Laulu on 
soinut Erkki Pohjolan johtamana 
lähes kaikkialla maailmassa. Toinen 
historiallinen löytö on kaksi Yrjö 
Kilpisen Rannalta-laulua Martti 
Talvelan varhaisena tulkintana. Tämä 
nauhoitus on tehty Berliinissä 1970. 

Oma tarinansa on Sibeliuksen 
Finlandia-hymnin vakiintuminen 
Kosken niemen sanoin kuorokon-
serttien juhlavaksi päätösnumeroksi. 
Kuoronjohtaja Martti Turusella oli 
vahva vaikutus siihen, että Laulu-
Miehet kantaesitti kuoron 25-vuotis-
konsertissa lähes nykymuotoisen 
Finlandia-hymnin. Turunen oli tuolloin 
sekä Ylioppilaskunnan Laula jien että 
Laulu-Miesten johtaja. 

Koskenniemen runojen sävellyksis-
tä ja niiden esityksistä löytyy valtavas-
ti hienoja kansallisaarteita, joista tässä 
on tarjolla edustava näyte. Haluan 
esittää lämpimän kiitokset kaikille 
tämän ainutlaatuisen kokonaisuuden 
rakentamisessa mukana olleille!

Tuomas Kaleva

KOSKENNIEMI–ÄÄNITTEITÄ 
Historiallisia

Päivälehden museon näyttelyn teemakuva.
Piirros: Jenni Tuominen ja Jukka Pylväs  2010

Julkaisija: V. A. Koskenniemen seura/
Jukka Parkkinen, Martti Häikiö
Tuottaja: Tuomas Kaleva
Valokuvat: WSOY:n kuva-arkisto
Valmistus: Z-Trading Oy
Ulkoasu: Merja Sainio / Designio 2011



V. A. Koskenniemi
(1885–1962)

Veikko Antero Forsnäs syntyi Oulussa 1885 ja tuli 
ylioppilaaksi Oulun lyseosta 1903. Hän suomensi nimensä 
Koskenniemeksi 1906, jolloin ilmestyi myös hänen 
läpimurtoteoksensa Runoja. Hän julkaisi kymmenen 
runokokoelmaa, matkakirjoja, aforismeja ja yhden 
romaanin. Koskenniemi toimi kulttuuriaikakauslehtien 
toimittajana ja sanomalehtien avustajana ja oli aikansa 
johtavia kirjallisuuskriitikkoja. Koskenniemi vaikutti  
Turun suomalaisen yliopiston yleisen ja kotimaisen 
kirjallisuuden professorina 1921–1948 ja rehtorina 
1924–1932. Hän oli Suomen Akatemian ensimmäinen 
kirjailijajäsen 1948–1955.

Martti Häikiö

V. A. Koskenniemen virallinen muotokuva vuodelta 1934.
WSOY:n arkisto



Veikko Tyrväinen ja Decca-orkesteri, joht. ja sov. Einari Marvia 1955
1 Frans Linnavuori: Minä laulan sun iltasi tähtihin 2’05’’
 Tämä taltiointi on varhaisin säilynyt Tyrväisen tämän serenadin tulkin-

noista. Laulua toivottiin jatkuvasti Radion lauantain toivotuissa, ja sitä on 
esitetty vuorotellen pianosäestyksellisen version kanssa. Tämä serenadi 
oli kolmanneksi suosituin laulu Yleisradion kauneimpien suomalaisten 
laulujen äänestyksessä 1968. 

Ture Ara ja Pentti Koskimies, piano 1956 
2 Erkki Melartin: Nokturne 2’13’’
Antti Koskinen ja Tapani Valsta, piano 1954 
3 Toivo Kuula: Tule armaani op. 29/a/1 3’23’’
 Nämä ovat kaksi esimerkkiä Yleisradion harvinaisista kantanauhatallen-

teista. Ture Ara esitti mielellään Erkki Melartinin lauluja. Antti Koskisen 
teki Yleisradiolle 1950-luvulla useita kantanauhoja, joita harvoin kuullaan. 

Aune Antti ja Margaret Kilpinen, piano 1957
4 Yrjö Kilpinen: Kesäyö 2’05’’
5 Yrjö Kilpinen: Kuutamolla 3’39’’
6 Yrjö Kilpinen: Sonetti sadun linnusta 3’33’’
 Nämä kolme Yrjö Kilpisen laulua tallennettiin yhdessä säveltäjän puolison 

Margaret Kilpisen kanssa. Ensiesitys kuultiin radiossa 4. 2.1957. 

Lea Piltti ja Radio-orkesteri/N-E Fougstedt Äänitetty 18.2.1955
7 Toivo Kuula: Epilogi 2’37’’
Lea Piltti ja Margaret Kilpinen, piano 1955 
8 Heino Kaski: Katson virran kalvohon 1’52’’
9 Heino Kaski: Syyssonetti 2’51’’ 
 Lea Piltti esitti Heino Kasken säveltämän neljän laulun sarjan Kasken 

70-vuotisjuhlakonsertissa 2.9.1955. Saman vuoden marraskuussa hän 
nauhoitti laulut radiolle pianistinaan Margaret Kilpinen. Levylle on poimit-
tu kaksi näistä lauluista.

Polyteknikkojen kuoro PK, johtaa Ossi Elokas  1952 
10 Ossi Elokas: Kuutamolla 2’33’’
 Huhtikuussa 1952 Saksan-kiertueella kuoro pääsi studionauhoitukseen 

Saksan radioon äänittämään 16 kuorolaulua. Matkalla kuoron solisteina 
olivat Antti Koskinen ja Matti Lehtinen. Kuoron pitkäaikainen johtaja Ossi 
Elokas oli säveltänyt tässä kuultavan laulunsa Kuutamolle jo 1937, mutta 
hän korjasi laulua vielä 1972. 

Mirjam Helin ja Gerda Weneskoski, piano 1955 
11 Heino Kaski: Lähdettyäs 2’31’’
 Tämän Heino Kasken yksinlaulun Mirjam Helin äänitti radiolle syyskuussa 

1955 säveltäjän 70-vuotisjuhlaan liittyen.

Teokset



Matti Lehtinen ja Sinikka Kuula-Marttinen, piano 1958  
12 Toivo Kuula: Kesäyö kirkkomaalla op. 6/1 2’45’’
 Säveltäjän tytär Sinikka oli pianistina, kun Matti Lehtinen nauhoitti paljon 

esitetyn Toivo Kuulan yksinlaulun Yleisradion kantanauhalle.
Matti Lehtinen ja Pentti Koskimies, piano 1959 
13 Aarre Merikanto: Pan 2’24’’ 
14 Aarre Merikanto: Kuutamolla 2’01’’
 Säveltäjän kuoleman jälkeen Matti Lehtinen tallensi Yleisradion kantanau-

halle nämä kaksi Aarre Merikannon sävellystä. 

Kim Borg ja Pentti Koskimies, piano 1957
15 Yrjö Kilpinen: Kesäyö op. 23/3 1’50’’
 Live-konserttitallenne on peräisin Sibelius-viikon konsertista Helsingin 

Konservatorion salissa 6.12.1957. Ohjelmassa oli Sibeliuksen ja Kilpisen 
yksinlauluja. 

Tapiolan kuoro, johtaa Erkki Pohjola, sol. Pasi Hyökki 1983 
16 (Kansansävelmä): On suuri sun rantas autius 2’42’’
 Tämä esitys on hurmannut ”Tapiola-soundin” kuulijoita ympäri maailman. 

Laulu on tallennettu Helsingin Ritarihuoneen konsertissa, jolloin Pasi oli 
12-vuotias. Matti Hyökin mukaan tämä sovitus on maailmalla eniten 
esitetty versio hänen kaikista laulusovituksistaan. Alun perin säveltäjä ja 
opettaja Axel Törnudd keksi yhdistää Lapualta tallennetun vanhan kansan-
sävelmän Koskenniemen runoon 1913 ilmestyneeseen koulun laulukirjaan. 

Yrjö Jyrinkoski, lausunta 1959 
17 Siell’ on kauan jo kukkineet omenapuut 1’47’’ 
18 Nää oi mun sieluni 1’34’’
 Rakastettu Yrjö Jyrinkoski muistetaan ahkerana lausujana myös monissa 

Suomen kouluissa. Nämä runot ovat osa Koskenniemen 16 runon kokonai-
suutta. 

 
Martti Talvela ja Irwin Gage, piano 1970 
19 Yrjö Kilpinen: Rannalta 1 op. 23/1 3’21’’ 
20 Yrjö Kilpinen: Rannalta 2 op. 23/2 2’03’’
 Nämä esitykset löytyivät yllätyksenä Yleisradion arkiston tietojen perus-

teella, kun Saksaan annettiin tarkat tiedot Berliinissä 3.3.1970 silloiselle 
FSB (Freies Sender Berlin) -radiokanavalle tehdyistä tallenteista.

Ylioppilaskunnan Laulajat YL, johtaa Martti Turunen 1954 
21 Jean Sibelius: Finlandia-hymni op. 26 nro 7 2’30’’
 Martti Turunen oli keskeisessä asemassa, kun hän hankki Sibeliukselta  

vielä uuden sovituksen kuoroversioksi, esitettäväksi Laulu-Miesten 
25-vuotiskonsertissa 7.12.1940. Turunen pyysi Koskenniemeltä sanoituk-
sen Finlandian hymni osaan sopiviksi säkeiksi. Runon tavutus ja sävel 
saatiin yhteistyössä sopimaan toisiinsa. Muutamien sanojen osalta esitys-
käytäntö on elänyt vuosien varrella. Finlandia on löytänyt kuoroversiona-
kin paikkansa monien tapahtumien juhlavana päätöksenä. 



Aune Antti  
1901–1983, sopraano
Aune Antti opiskeli Helsingissä, 
Pariisissa ja Wienissä ja teki komean 
kansainvälisen uran Euroopan musiik-
kikeskuksissa sekä oopperaseurueessa 
Yhdysvalloissa 1931–1938. Arvostet-
tuna yksinlaulujen tulkitsijana Antti 
teki useita levyjä ja hän esiintyi paljon 
radiossa. Antti piti omaa laulu studiota 
Helsingissä vuodesta 1960. Pro Finlan-
dia -mitali 1972. 

Ture Ara  
1903–1979, tenori / baritoni
Opintojensa ja lauludiplomin jälkeen 
Ture Ara opiskeli laulua Roomassa 
ja Berliinissä. Vuodesta 1930 lähtien 
Ara esitti Ruotsalaisessa teatterissa 
useita operettiosia, ja kuului vuosina 
1953–1965 Kansallisoopperan näytteli-
jäkuntaan. Koko uransa ajan hän esitti 
runsaasti Erkki Melartinin lauluja, ja 
sen ohella myös iskelmiä. Sen jälkeen 

hän toimi yksityisenä jooga- ja 
laulupedagogina. Pro Finlandia -mitali 
1961. 

Kim Borg  
1919–2000, basso
Kim Borg valmistui ensin kemian 
diplomi-insinööriksi, mutta laulu vei 
voiton. Taiteellisen läpimurron 1952 
jälkeen Borg oli 1950- ja 1960- 
luvuilla kansainvälisesti tunnetuin 
suomalainen laulaja. Häntä arvos-
tettiin erinomaisena yksinlaulujen 
tulkitsijana. Hän myös sävelsi, sanoitti 
ja suomensi lauluja. Näyttävän oop-
perauran jälkeen Borg toimi laulumu-
siikin professorina Kööpenhaminassa. 
Pro Finlandia -mitali 1962.
 
Mirjam Helin  
1911–2006, sopraano
Mirjam Helin opiskeli laulua Roomas-
sa, Wienissä ja Pariisissa. Helin päätyi 
laulunopettajaksi, koska hänen isänsä 
ja sulhasensa vastustivat jyrkästi 
uraa oopperalaulajana. Lauludiplomin 
1941 jälkeen Helin teki parikymmentä 

levytystä ja toimi Sibelius-Akatemian 
yksinlaulun professorina. Helin lahjoitti 
70-päivänsä kunniaksi 1981 peruspää-
oman, jolla Suomen Kulttuurirahaston 
yhteyteen perustettiin kansainvälinen 
Mirjam Helin -yksinlaulukilpailu.

Yrjö Jyrinkoski  
1920–1981, lausuja
Yrjö Jyrinkoski oli suomalaisen runou-
den väkevä-ääninen lausuntataitelija, 
joka tallensi 1950-luvun lopulta 
lähtien yli 20 kirjallista äänilevyä. 
Monet muistavat Jyrinkosken tumman 
äänen ja voimakkaat tulkinnat hänen 
radioesiintymisistään. Suomen koulujen 
oppilaat ovat kuulleet hänen eläyty-
viä lausuntaesityksiään hänen omilla 
koulukiertueillaan. 

Antti Koskinen  
1922–1982, tenori
Antti Koskinen oli laaja-alainen 
muusikko. Hän suoritti tutkinnot 
laulajana, pianistina ja urkurina sekä 
musiikinopettajana. Laulua hän opiskeli 
Helsingin ohella myös Pohjoismaissa  

ja teki konserttimatkoja lisäksi Skan-
dinaviaan, Eurooppaan sekä Yhdys-
valtoihin 1950. Koskinen toimi monen 
eturivin laulajan opettajana,  
oli yksinlaulun lehtorina Sibelius-
Akatemiassa sekä johti Radiokuoroa. 
Hän oli usein eri kuorojen solistina 
kotimaan ja ulkomaan kiertueilla.  
Pro Finlandia -mitali 1969.

Matti Lehtinen  
1922–, baritoni
Matti Lehtinen siirtyi oopperadebyyt-
tinsä ja ensikonserttinsa 1948 jälkeen  
Keski-Euroopan oopperalavoille. Hän 
palasi Suomeen ja loi merkittävän 
aseman syvällisenä ja monipuolisena 
tulkitsijana sekä oopperassa että  
lied-laulajana. 1960 luvulta lähtien 
Lehtisen osaamista ja tekstin tulkin-
taa ovat arvostaneet useat Suomen 
eturivin laulajat Sibelius-Akatemiassa. 
Professorintoimensa ohella ja sen 
jälkeenkin Matti Lehtinen konsertoi 
ahkerasti ja teki lukuisia levyjä ja nau-
hoituksia Yleisradioon. Pro Finlandia 
-mitali 1965.

Taiteilijat



Lea Piltti  
1904–1983, koloratuurisopraano
Lea Piltti valmistui ensin seminaarista 
opettajaksi, mutta opiskeli samaan 
aikaan laulua ensin kotimaassa ja 
sitten Pariisissa ja Berliinissä. 1930- 
luvulla Piltti esiintyi Euroopan arvoste-
tuimmissa oopperataloissa, ja  
hänet tunnustettiin johtavaksi 
koloratuurisopraanoksi. Sota-ajasta 
huolimatta Piltti oli säveltäjä Richard 
Straussin luottolaulaja esiintyen hänen 
kanssaan monissa Euroopan musiikki-
keskuksissa. 1940-luvun lopulta 
lähtien Lea Piltti toimi laulupedagogi-
na Suomessa. Jäähyväiskonsertin hän 
piti 1962. Pro Finlandia -mitali 1956. 
Professorin arvonimi 1974.

Martti Talvela  
1935–1989, basso
Martti Talvela valmistui opettajaksi ja 
toimi ammatissa muutaman vuoden. 
Samaan aikaan jatkuneet lauluopinnot 
vaativat kestävyyttä ja sitkeyttä,  
mutta kova työ kantoi tulosta. Talvela 
vei suomalaisen laulun maailman-

maineeseen vailla vertaa. Basso-
rooleissa ja myös lied-laulajana 
Talvela oli loistava tulkitsija. Hänen 
ääntään on kuvailtu mm. ukkosmyrs-
kynä, salamointina, graniittisena ja 
maan järistyksen kaltaisena. Useat 
maailman luokan tuottajat ja managerit 
oivalsivat Talvelan lahjakkuuden ja 
auttoivat hänen uraansa eteenpäin – 
pääosin muualla kuin Suomessa. Pro 
Finlandia -mitali 1973.

Veikko Tyrväinen  
1922–1986, tenori
Veikko Tyrväinen lauloi Suomalaisessa 
Oopperassa/Suomen Kansallisooppe-
rassa 1948–1973. Tämän ohella hän 
esiintyi jatkuvasti konsertti- ja orato-
riosolistina. Laulajana ja esiintyjänä 
Tyrväinen oli palavasieluinen taiteilija 
ja roolien syvällinen tulkitsija. Veikko 
Tyrväinen teki vuosina 1955–1972 
levy- ja radionauhoituksia, joissa 
hänen dramaattinen tenoriäänensä 
valloitti kuulijat. Pro Finlandia -mitali 
1957. Professorin arvonimi 1973.

Irwin Gage  
1939–, pianisti
Irwin Gage syntyi Yhdysvalloissa kan-
sainväliseen perheeseen. Hänen isänsä 
oli unkarilainen ja äitinsä venäläinen. 
Opiskeltuaan pianonsoittoa, musiko-
logiaa ja kirjallisuutta hän päätti jatkaa 
opintojaan Wienissä ja myöhemmin 
myös Pariisissa erityisesti laulajan  
kirjallisen ilmaisun tutkimisessa.  
Pianistina Gage teki läpimurtonsa  
Wienissä 1973. Parhaiten hänet 
tunnetaan koko Euroopassa lähes 
kaikkien eturivin laulajien partnerina 
ja luottopianistina. Hän on tehnyt 
yhteistyötä mm. Tom Krausen ja Martti 
Talvelan kanssa. 

Margaret Kilpinen  
1896–1965, pianisti
Margaret Kilpinen opiskeli pianon-
soittoa Helsingissä sekä Berliinissä, 
Wienissä ja Kölnissä. Myöhemmin hän 
toimi Sibelius-Akatemian pianonsoiton 
opettajana ja lehtorina vuodesta 1950. 
Margaret Kilpinen esiintyi laajalti  
kotimaassa, Skandinavian maissa ja  

Euroopassa solistina ja kamarimuusik-
kona. Avioiduttuaan säveltäjä Yrjö  
Kilpisen kanssa 1918 Margaret teki 
autenttisena säestäjänä tunnetuksi 
miehensä laulumusiikkia Keski-Euroo-
passa. Hän osallistui myös Yrjö Kilpisen 
laulujen levytyksiin Isossa-Britanniassa.

Pentti Koskimies  
1922–1992, pianisti
Pentti Koskimies valmistui ensin filo-
sofian kandidaatiksi 1949, ja piti ensi-
konserttinsa 1952. Hän oli toimittajana 
Yleisradiossa ja sen jälkeen Sibelius-
Akatemiassa pianonsoiton lehtorina  
ja lied-koulutuksen johtajana. Parhaiten 
Pentti Koskimies muistetaan pitkä-
aikaisesta yhteistyöstään suomalaisten 
laulajien luotettavana lied-pianistina. 
Koskimies sai Pro Finlandia -mitalin 
1960 ja professorin arvonimen 1985. 

Sinikka Kuula-Marttinen  
1917–1981, pianisti
Sinikka Kuula syntyi musiikkisukuun. 
Hänen vanhempansa olivat säveltäjä 
Toivo Kuula ja laulajatar Alma Kuula. 



Kuula-Marttinen suoritti pianodiplomin 
1943. Pianistin-toimensa ohella hän on 
mm. julkaissut äitinsä muistelmapäivä-
kirjan Virta venhettä vie. Pro Finlandia 
-mitali 1968.

Tapani Valsta  
1921–2010, urkuri ja pianisti 
Tapani Valsta suoritti urkudiplomin 
1946 ja pianodiplomin 1947. Urkurin-
toimensa ohella hän oli Sibelius- 
Akatemian pianonsoiton opettaja, 
lehtori ja professori 1959–1985. 
Valsta toimi pitkään lied-pianistina, 
kamarimuusikkona ja urkurina monien 
suomalaisten laulajien sekä muusikko-
jen kanssa. Director Musices -arvonimi 
1956.

Gerda Weneskoski  
1892–1984, pianisti
Gerda Weneskoski oli ensimmäisiä 
”radiopianisteja”, jonka nimen vanhem-
pi polvi muistaa hyvin radion ohjelma-
tiedoista ja kuulutuksista. Weneskoski 
kuului tunnettuun muusikkoperheeseen. 
Hän oli ahkera ja pidetty pianisti ja 

monien muusikkojen säestäjä. Pro 
Finlandia -mitali 1956.

Erkki Pohjola  
1931–2009, kuoronjohtaja
Musiikkiin kasvaneen sisarussarjan 
vaikutus puhkesi vuosien viiveellä, kun 
musiikinopettaja Erkki Pohjola perusti 
kouluunsa Tapiolan kuoron 1963  
ja johdatti sen maailmanmaineeseen 
luomalla tunnetun käsitteen ”Tapiola 
Sound”. Yli 30 vuoden jälkeen Erkki 
Pohjola luovutti kuoron kansainväli-
sellä huipulla seuraajilleen. Hän jatkoi 
opetusta arvostettuna pedagogina ja 
vierailevana tähtenä eri puolilla maa-
ilmaa. Hänen opetusmetodistaan ovat 
hyötyneet kaikki ne koululaiset ja mu-
siikkiluokkalaiset, jotka ovat käyttäneet 
Erkki Pohjolan ja työryhmän musiikin 
oppikirjoja musiikin harrastukseen ja 
muusikon ammattiin valmistumiseen. 

Pasi Hyökki  
1970–, poikasopraano,  
sopranisti, kuoronjohtaja
Pasi Hyökin ura on alusta asti ollut 

nousujohteinen. Nuoresta kuorolai-
sesta tuli pian Tapiolan kuoron solisti. 
Musiikkiopintojensa jälkeen Hyökki 
toimi eri kuorojen ja yhtyeiden johta-
jana. Hänet valittiin Tapiolan kuoron 
johtajaksi sekä isänsä Matti Hyökin 
jälkeen Ylioppilaskunnan Laulajien 
johtajaksi 2010. 

Martti Turunen  
1902–1979,  
kuoronjohtaja ja säveltäjä
Martti ”Pyssy” Turunen aloitti musiik-
kiopintonsa Viipurissa. Opiskeltuaan 
Helsingin Yliopistossa hänet valittiin 
Ylioppilaskunnan Laulajien johtajaksi 
1931, Laulu-Miesten johtajaksi 1933, 
ja vielä Suomen Laulun johtajaksi. 
Näitä kolmea kuoroa hän johti 
menestyksekkäästi 1950-ja 1960- 
lukujen lopulle, ja näiden ohella hän 
opetti vielä Sibelius-Akatemiassa 
kuoronjohtoa 1930–1957. Päätyö-
nään Pyssy Turunen toimi Teoston 
johtajana 1931–1969. 

Ossi Elokas 1904–1991
Opintonsa päätettyään Elokas toimi 
säveltapailun opettajana Helsingin Kon-
servatoriossa ja Sibelius-Akatemiassa. 
Musiikin- ja laulunopettamisen jälkeen 
hän oli virassa kanttorina 1942–1974. 
Kuoronjohtajana Elokas toimi useissa 
eturivin kuoroissa, pisimpään Polytek-
nikkojen Kuoron johtajana 1933–1970. 
Hän on säveltänyt ja sovittanut kirkko-
musiikkia ja kuorolauluja. Professorin 
arvonimi 1974.

Heino Kaski 1885–1957
Heino Kaski oli pianistina ja säveltäjänä 
tiiviiden tunnelmien tulkki. Hän sai 
vahvan koulutuksen säveltäjäksi sekä 
kotimaassa että ulkomailla ja hyödyn-
si saamiaan oppeja pienimuotoisissa 
teoksissa ja lauluissa. Hän sävelsi sata-
kunta pianokappaletta ja saman verran 
yksilauluja. Melodikkona Heino Kaskea 
pidettiin Oskar Merikannon laulupe-
rinnön jatkajana. Pro Finlandia -mitali 

Sãveltãjãt



1950. Kaski kuoli samana päivänä kuin 
Jean Sibelius, mistä syystä Kasken sa-
nottiin eläneen ja myös kuolleen suuren 
mestarin varjossa.

Yrjö Kilpinen 1892–1959
Yrjö Kilpinen oli laulumusiikkiin 
keskittynyt säveltäjä, jonka suosio ja 
arvostus ovat vaihdelleet eri aikoina. 
Yksinlaulujen määrä on huikeat 790. 
Sävellysopinnot alkoivat Helsingissä 
1907 ja jatkuivat Wienissä, mutta sota 
katkaisi opintojen jatkamisen Berlii-
nissä. Luomiskausi jakaantuu kolmeen 
jaksoon siten, että ensimmäinen kausi 
1918 lähtien sisältää suomalaisten 
runoilijoiden kuten L. Onervan ja Larin-
Kyöstin teoksia. V. A. Koskenniemen 
runojen 37 laulun sarja valmistui 1921. 
Sen jälkeen alkoi ruotsalaiseen ja sitten 
saksalaiseen lyriikkaan keskittynyt kausi. 
1930-luvulta lähtien Yrjö Kilpinen 
saavutti suurta arvonantoa Saksassa, 
mutta myös Englannissa. Sodan jälkeen 
Kilpinen sävelsi taas suomalaisten 
runoilijoiden tekstejä. Professorin arvo 
1942, ja nimitys akateemikoksi 1948.

Toivo Kuula 1883–1918
Toivo Kuulan ensimmäiset melkeinpä 
omin päin tehdyt laulut, kuten Iltatun-
nelma, osoittivat jo suurta lahjakkuutta. 
Kansalaiskeräyksellä saatiin alkupää-
oma, jolla Toivo Kuula saattoi jatkaa 
sävellysopintojaan Helsingissä. Pääosa 
traagisen kuoleman kohdanneen Kuulan 
sävellystuotannosta on yksinlauluja ja 
kuorolauluja, jotka ovat erottamaton 
osa suomalaista sävelaarteistoa. Paras 
Toivo Kuulan yksinlaulujen aikalaistul-
kitsija oli laulajatar Alma Silventoinen, 
josta tuli hänen toinen vaimonsa. 
Taiteilijaparille syntyi tytär Sinikka, josta 
kehkeytyi tunnettu pianisti sekä van-
hempiensa musiikin ja taiteen ylläpitäjä.

Frans Linnavuori 1880–1926
Frans Linnavuori opiskeli musiikkia 
ja kirkkomusiikkia Turussa ja Helsin-
gissä. Urkurina hän toimi Ylöjärvellä 
ja Leppä virralla, kunnes nimitettiin 
Tampereen tuomiokirkon urkuriksi. 
Hän oli aikanaan ahkera konsertoija. 
Suurin osa Linnavuoren sävellyksistä on 
unohdettu, mutta hänen säveltämänsä 

serenadi Minä laulan sun iltasi tähtihin 
on edelleen hyvin suosittu.

Erkki Melartin 1875–1937
Säveltäjänä ja muusikkona Erkki 
Melartin oli monilahjakkuus. Hän jatkoi 
säveltämistä elämänsä loppuun saakka, 
vaativien hallinnollisten tehtävien 
ohella. Hän kehitti Helsingin Musiikki-
opistosta kansainvälisen Konservatorion, 
jonka rehtorina hän toimi yli 20 vuotta. 
Sävellystä hän opetti mm. Heino Kas-
kelle ja Aarre Merikannolle. Melartin oli 
myös utelias ja kansainvälinen filosofi, 
joka löysi kaikissa oppilaissaan hyvät ja 
edelleen kehitettävät puolet. 

Aarre Merikanto 1893–1958
Isänsä Oskar Merikannon vaikutuk-
sesta Aarre Merikanto sai jo varhain 
aktiivisen kosketuksen musiikkielä-
mään. Isänsä avulla Aarre sai tuon ajan 
parhaat opettajat niin Saksassa kuin 
Venäjällä. Suomeen palattuaan Aarre 
Merikanto jatkoi säveltämistä, mutta 
1920-luvulla hänen moderni sävel-
kielensä ei saavuttanut vastakaikua. 

Monet komeat sävelteokset jäivät vaille 
kantaesitystä. Vasta 1930-luvulla Aarre 
Merikannon sävelkieli löysi yleisönsä, ja 
säveltäjä siirtyi myös opettamaan. Hän 
oli Helsingin Konservatorion musiikin 
teorian opettaja vuodesta 1936, ja 
jatkoi Sibelius-Akatemiassa sävellyksen 
professorina kuolemaansa saakka.

Jean Sibelius 1865–1957
Kansallissäveltäjämme keskeinen merki-
tys tunnustetaan kaikkialla maailmassa. 
Sibeliuksen kansainvälinen läpimurto 
alkoi 1900 suomalaisen orkesterin 
Euroopan-kiertueella, joka päättyi 
Pariisin maailmannäyttelyyn. 1930- 
luvulta lähtien Sibelius oli Englannissa 
ja Yhdysvalloissa yksi suosituimpia  
elävistä säveltäjistä. Sibeliuksen merki-
tys Suomen säveltaiteen kehittymisessä 
oli ratkaiseva. Vaikka hän eri tavoin 
opetti ja tuki nuoria säveltäjiä kuten 
Kuulaa ja Madetojaa, niin suomalaisen 
säveltaiteen sanottiin eläneen pitkään 
”Sibeliuksen varjossa”.

Tuomas Kaleva



(1)
Minä laulan sun iltasi tähtihin 
Minä laulan sun iltasi tähtihin
ja sun yöhösi kuutamoita,
minä laulan sun aamuhus, armahin, 
kevätkiuruja, purppuroita.

Minä laulan sun kätees kukkasen, 
kun silmäsi surusta kastuu, 
teen ruusutarhaksi tienoon sen, 
missä jalkas pieni astuu.

Minä laulan loitolle maailman, 
minä vien sinut kotihis uuteen:
minä laulan sun sielusi valkean
yli aikojen ikuisuuteen.

(2)
Nokturne
Linnut oksillansa vaikenevat, 
päivä vielä hetken viipyy poissa, 
neitseelliset haavat vapisevat 
autuaissa lemmen unelmoissa.

Lähde V. A. Koskenniemi: Kootut runot 
(Kotimaiset valiot), WSOY 2010

Runot Laaja lakeus kuin jättiläinen 
uinuu jälkeen päivän arkitöiden. 
Yksin tuuliviiri yksinäinen 
valvoo iäisesti ikävöiden,

valvoo niinkuin valvot sydämeni 
tähystellen mennehesen aikaan:
kuinka paljon iäks unhoon meni, 
kuinka vähän koskaan todeks saikaan!

(3)
Tule armaani ja kätes anna mulle!
Kuin meren raskaat mainingit mun 

aatokseni lyö, 
mua kaamoittaapi elämä ja kuolon 

pitkä yö–
tule armaani ja kätes anna mulle!
Tule, yksin pitkä kulkea on taival 

elontien, 
tule, unten kultalinnaan sinut kerrallani 

vien 
ja puolet annan surustani sulle.

Ma isiltäni perinnöksi unten lahjan sain,
ma kaksin verroin painon tunnen elon 

suuren lain 
ja onnen, jok’ ei toisten osaks tulle.

Tule armaani mun luokseni, niin täys on 
sydämein, 

tule, uskalla en jäädä enää yöhön 
yksiksein. 

Tule armaani ja kätes anna mulle!

(4 ja 15)
Kesäyö
Tutut aitat jo kaikki unelmoi, 
koko kylä uinailee. 
Vain joelta hanurin soitto soi 
ja verkkaan loittonee.

Kaikk’ elämän äänet on kuolleet pois 
yön helmaan lumotun.
Jos mun murheeni muistotkin vaieta vois 
ja sydämeni mun!

(5, 10 ja 14)
Kuutamolla
Oi, armas, mikä ilta kuutamon!
Oi, armas, autuus meitä läsnä on.

Kuin lumottuina lehdet niinipuun
ne värähtelee hopeassa kuun.

Kuin lumottuna sydän vaikenee
ja hiljaisuutta pyhää kuuntelee.

Oi, armas, mikä ilta kuutamon!
On taivas niinkuin meri rannaton.

On niinkuin ikuisuuden kellot sois.
Kuun venheessä me soutakaamme 

pois…

(6)
Sonetti sadun linnusta
Niin monen äänen kaiku kuollut on 
mun rinnassani öin ja päivin pitkin. 
Mut kuinka vuotten taakse painuisitkin, 
et joudu konsanaan sa unhohon.

Näin unta: kotipihan puistikon 
ma kuljin kevätöistä tietä pitkin, 
kun äänes pimennosta pensaston 
ma kuullessani hiljaa onnest’ itkin.

Tän’ yönä kotikoivut urvut saa 
ja keväthärmä kiittää nurmikolla 
yön auringossa hopein, helmivöin.

Oi tuhat vuotta tahdon unhoittaa 
ja tuhat vuotta onnellinen olla 
ja kuulla laulua sen linnun öin!



(7)
Epilogi
Katso, sun rintasi rauhassa menneet kevähät nukkuu, 
katso, sun rakkaat riemus ja tuskaa on poissa, on
   poissa.
  Viileä onni sun ohimoillasi asuu,
   syysöiden onni.
 
Katso, on ylitse suvisten kenttäis kuolema käynyt. 
Poissa on valoisat yöt ja tähkät on viikate vienyt.
  Ylitse aavojen kenttäin katsovat illoin 
   viluiset tähdet.

Kuule kuin askeltes alla nyt kaikaa kumea tanner! 
Syvällä, povessa maan, yön kohdussa elämä uinuu.
  Uutehen onneen, uuteen suvehen nousee
   iäinen nuoruus.

(11)
Lähdettyäs
Lähdettyäs, armahani oi, 
kaikki on niin hiljaiseksi käynyt:
ilta varhemmin on hämärtäynyt,
myöhemmin on noussut aamun koi.

Niinkö katoatkin elostain
niinkuin kaikki muu, niin menneheksi? 
Sieluni miks kauneutesi keksi, 
sinut jälleen, jälleen yöhön kadottain?

Kerran, tiedän, helmaan suuren yön
sammuu sydämeni, liioin lyönyt–
vaan oi näinkö varhain tulee yö nyt, 
näinkö varhain vaikenitkin, syön?

(12)
Kesäyö kirkkomaalla
Omaa kirkkauttansa kummeksuin
kesäyöhyt maille laskeuupi. 
Syviin aatoksiinsa unehtuin
puiset ristit yössä uneksuupi.

Elon onni, lempi, ystävyys 
tänne soi kuin kaiku laulun lauhan. 
Kaartuu ikihyvä iäisyys 
yli sydämeni suuren rauhan.

Täällä jossain lähelläni liet
– tunnen ohitse sun kulkeneesi–
sa ken kerran uneksijan viet 
rauhan kotiin, pyhään kirkkauteesi.

(13)
Pan
Oi öistä kulkijata korpimaan, 
ken metsän synkkiin pimentoihin vaipuu, 
oi rinnassansa syttyy villi kaipuu 
kuin halu hekkumahan hurjimpaan!

Hän näkee metsän synkät silmät vaan 
ja kuinka varjot yössä nousee, haipuu 
ja metsän viidakossa oksat taipuu 
ja esiin astuu kätköstänsä Pan.

Hän huulillensa nostaa ruokopillin, 
hän soittaa, soittaa laulun hurjan-villin 
ja metsä sadoin äänin soi ja soi.

Mut öisen kulkijan on järki poissa:
se harhaa metsän synkän sokkeloissa 
ja hurjaa onnenunta unelmoi.

(8)
Katson virran  
kalvohon– 
Katson virran kalvohon, 
kaikki katoo sieltä, 
aalto soljuu solisten 
uuden aallon tieltä.

Virta vierii verkalleen
kauas kohti merta. 
Sinne, sinne aaltoset 
katoatte kerta.

On kuin sielu sulaen 
yhtyis kulkuhunne, 
virran kera vieris pois, 
kysymättä kunne…

(9)
Syyssonetti
Nyt sumu harmaa nousee korven soissa, 
se seudun vaippahansa verhoaa, 
on kaikki kelmeätä, harmajaa 
ja päivä on jo kauan piillyt poissa.

Nyt sydän värjyy syksyn unelmoissa, 
nyt kaikki kuolemasta muistuttaa, 
se maille mahtiansa julistaa
nyt synkän syksyn voittolauleloissa.

Nyt tunnen mit’ en tuntenut ma ennen:
sun oma suvesikin aikain mennen 
se katoo, katoo eikä palaja,

sun nuoret tuntehesi tuhkaks palaa 
ja varkaan askelin hän saapuu salaa
yön, syksyn herra, harmaa kuolema.



(16 ja 19)
On suuri sun rantasi autius
(Rannalta 1)
On suuri sun rantas autius, 
sitä sentään ikävöin: 
– miten villisorsan valitus 
soi kaislikossa öin…

Joku yksinäinen, eksynyt,
joka vilua vaikeroi,
jok’ on kaislikossa kierrellyt 
eik’ emoa löytää voi.

Sun harmajata aaltoas 
olen katsonut kyynelein:
ens surunsa itkenyt rannallas 
mun on oma nuoruutein,

On syvään sun kuvasi painunut 
ja sitä ikävöin.
Olen villisorsaa kuunnellut
ma siellä monin öin.

(17)
Siell’ on kauan jo kukkineet  
omenapuut–
Siell’ on kauan jo kukkineet omena puut, 
siell’ on siintävät seljät ja salmien suut, 
siell’ on vihreät metsät ja mäet, 
siell’ on vilposet illat ja varjokas koi, 
siell’ on lintujen laulu, mi lehdossa soi, 
siell’ on kaihoja kukkuvat käet.

Mun on mieleni nääntyä ikävään, 
kun tiedän, kun tiedän ma kaiken tään 
ja ma kaihoten kaipaan sinne 
ja mun sieluni silmin ma nään sen näyn, 
salot, vihreät metsät, jos katuja käyn, 
jos kuljen, jos kätkeyn minne.

Ja mun huoneeni käynyt on ahtahaks 
ja sen ilma niin kumman painavaks 
ja ma syömmessä toivon jo salaa:
tulis syksy ja metsät ne vihreät veis, 
tulis talvi ja lumin ne peitteleis–
kai silloin mun rauhani palaa!

(18)
Nää, oi mun sieluni, auringon korkea nousu!
Nää oi mun sieluni, auringon korkea nousu 
ylitse kivisen kaupungin kattojen, katuin, 
ylitse vuossatain vaiheen ja tuntien tuskan
  koittava kirkkaus!

Nää, oi mun sieluni, katoovan elämän autuus! 
Niinkuni ääretön temppeli on se sun eessäs, 
alla sen holvien on ikiaikojen äänetön hartaus
  mestarin hengen.

Nää, oi mun sieluni, yössäkin korkehin kirkkaus, 
tuskassa tummien hetkien rauha ja riemu, 
vuossatain vaiheessa, elämän valheessa valkein,
  iäisin totuus!

(20)
Rannalta 2
Iltaruskon loimu läikehtii, 
hetkeks veden pintaan vielä jää se. 
Venhe valkamassa uneksii
ulapoista, joit’ei koskaan nää se.

Ja ma iltaruskoon katselen 
ja ma olen sairas ikävästä 
kaikkeen, jota koskaan saa ma en, 
kaikkeen, joka katos elämästä.

(21) 
Finlandia 
Oi Suomi, katso, sinun päiväs koittaa, 
yön uhka karkoitettu on jo pois, 
ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa 
kuin itse taivahan kansi sois 
yön vallan aamun valkeus jo voittaa, 
sun päiväs koittaa oi synnyinmaa!

Oi nouse, Suomi, nosta korkealle 
pääs seppelöimä suurten muistojen, 
oi nouse, Suomi, näytit maailmalle, 
sa että karkoitit orjuuden 
ja ettet taipunut sa ikeen alle. 
On aamus alkanut, synnyinmaa!
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1	 Frans	Linnavuori:	Minä laulan sun iltasi tähtihin	Veikko Tyrväinen ja Decca-ork.	(1955)	2’05’’
2	 Erkki	Melartin:	Nokturne	Ture Ara ja Pentti Koskimies, piano	(1956)	2’13’’
3	 Toivo	Kuula:	Tule armaani	Antti Koskinen ja Tapani Valsta, piano	(1954)	3’23’’
4	 Yrjö	Kilpinen:	Kesäyö Aune Antti ja Margaret Kilpinen, piano	(1957)	2’05’’
5	 Yrjö	Kilpinen:	Kuutamolla	Aune Antti ja Margaret Kilpinen, piano	(1957)	3’39’’
6	 Yrjö	Kilpinen:	Sonetti sadun linnusta	Aune Antti ja Margaret Kilpinen, piano	(1957)	3’33’’
7	 Toivo	Kuula:	Epilogi	Lea Piltti ja Radio-orkesteri joht. N-E Fougstedt	(1955)	2’37’’
8	 Heino	Kaski:	Katson virran kalvohon	Lea Piltti ja Margaret Kilpinen, piano	(1955)	1’52’’
9	 Heino	Kaski:	Syyssonetti	Lea Piltti ja Margaret Kilpinen, piano	(1955)	2’51’’
10	 Ossi	Elokas:	Kuutamolla	Polyteknikkojen kuoro, johtaa Ossi Elokas	(1952)	2’33’’
11	 Heino	Kaski:	Lähdettyäs	Mirjam Helin ja Gerda Weneskoski, piano	(1955)	2’31’’
12	 Toivo	Kuula:	Kesäyö kirkkomaalla	Matti Lehtinen ja Sinikka Kuula-Marttinen, piano	(1958)	2’45’’
13	 Aarre	Merikanto:	Pan	Matti Lehtinen ja Pentti Koskimies, piano	(1958)	2’24’’
14	 Aarre	Merikanto:	Kuutamolla	Matti Lehtinen ja Pentti Koskimies, piano	(1958)	2’01’’	
15	 Yrjö	Kilpinen:	Kesäyö op. 23/3	Kim Borg ja Pentti Koskimies, piano	(1957)	1’50’’
16	 (Suomalainen	kansansävelmä):	On suuri sun rantas autius	Tapiolan kuoro, johtaa Erkki Pohjola, 

solisti Pasi Hyökki	(1983)	2’42’’	
17	 Siell’ on kauan jo kukkineet omenapuut	Yrjö Jyrinkoski, lausunta	(1959)	1’47’’
18	 Nää oi mun sieluni	Yrjö Jyrinkoski, lausunta	(1959)	1’34’’
19	 Yrjö	Kilpinen:	Rannalta 1	Martti Talvela ja Irwin Gage, piano	(1970)	3’21’’
20	 Yrjö	Kilpinen:	Rannalta 2	Martti Talvela ja Irwin Gage, piano	(1970)	2’03’’
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