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SUOMALAINEN BAROKKIORKESTERI 25 VUOTTA 
 
Suomalainen barokkiorkesteri juhlii syksyllä neljännesvuosisataista taivaltaan 
Ritarihuoneella kolmen konsertin sarjassa. Juhlavuoden tematiikkaa konsertoin-
nin lisäksi on barokkiliikeilmiön pohdiskelu. Koska Suomalainen barokkiorkesteri, 
alkuperäiseltä nimeltään Kuudennen kerroksen orkesteri, on Suomen ensim-
mäinen yhä aktiivisesti toimiva barokkiorkesteri, on orkesteri ottanut asiakseen 
taustojen pohtimisen laajemminkin. Orkesterin kotisivulla ilmestyy syksyn 
mittaan eri ihmisten kirjoittamia artikkeleita ja näkökulmia otsikolla ”Barokki-
liikkeen rantautuminen Suomeen”. Myös tässä ohjelmalehtisessä aihe on esillä. 
 
OMA KOTI KULLAN KALLIS 
 
Viimeaikaisten akustiikkakeskustelujen ja –tutkimusten perusteella Suomalaisen 
barokkiorkesterin nimitys Ritarihuoneen residenssiorkesteriksi on oikea siirto. 
Salin muoto,  akustiikka ja tunnelma ovat barokkiorkesterille mitä sopivimmat.  
Tervetuloa siis syksyn konserttisarjan konsertteihin, joiden ohjelmat esitellään 
tässä ohjelmalehtisessä. Konsertointi Ritarihuoneella jatkuu myös kevätkaudella, 
jolloin luvassa on kaksi suuremman kokoonpanon konserttia helmi- ja 
maaliskuussa sekä kamarikonsertti myöhemmin keväällä. Kevätkauden konser-
teissa kuullaan Tiensuun, Mozartin ja Mendelssohnin teoksia sekä ranskalaista 
barokkia. Vierailevia taiteilijoita ovat mm. Topi Lehtipuu, François Fernandez ja 
Johannes Meissl.  
 
OHELMAKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO 
 
Ohjelma ja esittely: FiBO 25 vuotta  s. 3 
Ohjelma ja esittely: Goldberg   s. 6 
Ohjelma ja esittely: Joulukonsertti  s. 8 
Taiteilijaesittelyjä    s. 12 
Laulujen sanat    s. 15 
Orkesterikokoonpanot   s. 20 
Juhlitaan barokkivallankumousta  s. 21 
Orkesterin historiaa    s. 24 
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SU 19.10.2014 FIBO 25 VUOTTA 
Georg Friedrich Händel  

 
Concerto grosso g-molli op. 6 no 6 

Larghetto e affettuoso 
Allegro ma non troppo 

Musette. Larghetto 
Allegro 

Menuetto. Allegro 
 

Aaria teoksesta Ode to St Cecilia’s Day 
What passion cannot Music raise and quell! 

 
Almirenan aaria oopperasta Rinaldo 

Lascia ch’io pianga 
 

Concerto grosso B-duuri op. 6 no 7 
Largo 

Allegro 
Largo e piano 

Andante 
Hornpipe 

 
VÄLIAIKA 

 
Aaria oratoriosta Messias 

I know that my Redeemer liveth 
 

Concerto grosso A-duuri op. 6 no 11 
Andante e larghetto 

Allegro 
Largo e staccato 

Andante 
Allegro 

 
Suomalainen barokkiorkesteri 

Anssi Mattila, urut / musiikin johto 
Mari Palo, sopraano 

Antti Tikkanen, konserttimestari 
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Miksi Händel, Anssi Mattila? 
 
”Händel on ollut mukana koko orkesterin historian 
ajan aina sen esiasteesta, Helsingin Kamarijousista 
lähtien. Kamarijousissa soitimme etenkin concerto 
grossoja. Ne ovat hirveän hyvää musiikkia, johon aina 
palaan.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georg Friedrich Händelin (1685–1759) asettuessa Lontooseen vuonna 1712 
kaupungin musiikkielämä oli täysin ulkomaisten säveltäjien hallussa. Italialainen 
musiikki oli ylenpalttisen suosittua, ja myös harrastelijoiden yhtyetoiminta oli 
vilkasta. Niinpä musiikin julkaiseminen olikin erittäin kannattavaa liiketoimintaa. 
Luultavaa onkin, että juuri kustantaja John Walshin aloitteesta nopeasti 
suosikkisäveltäjäksi noussut italialaisen tyylin mestari Händel sittemmin 
viimeisteli painettavaksi sekä op. 3:n sekalaisen että op. 6:n hieman yhtenäi-
semmän konserttosarjan. 
 
Jälkimmäinen kokonaisuus tuntuu syntyneen lähes yhdeltä istumalta: 
ensimmäinen konsertto on päivätty 29.9.1739, viimeinen kuukautta myöhemmin. 
Todellisuudessa työ oli paljolti vanhan materiaalin uudelleen työstämistä ja 
järjestelyä. Tämän kaltainen säveltäminen ei ollut mitenkään harvinaista. Eikä 
musiikin arvoa yhtään vähennä uudessa ympäristössä esiintyminen – jokainen 
uusi sommitelma on uusi taideteos. 
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Concerto grosson, ellei suorastaan koko barokin ajan konserttomuodon teho 
perustuu tilakokemusten synteesiin, kamari- ja orkesterimusiikin dialektiikkaan. 
Olipa solisteja yksi tai viisi, he eivät ole muuta orkesteria vastaan taistelevia 
myöhäisempien aikojen sankarisolisteja vaan soittajayhteisön jäseniä, jotka kukin 
ajallaan joko liittyvät henkevään musiikilliseen vuoropuheluun tai johdattelevat 
seuruetta uusille urille. 
 
Musiikin suojeluspyhimyksen Cecilian tarina on kautta aikojen houkutellut 
säveltäjiä tekemään ”musiikkia musiikista”. John Drydenin 1600-luvun loppu-
puolelta olevat tekstit innoittivat Händelin muovaamaan niin raamatulliset kuin 
klassiset näkymät soiviksi kuviksi. Cecilian-päivän oodissa meillä on tilaisuus 
tavata mm. harpunsoittajain ja urkureiden vanhatestamentillinen isä Jubal, joka 
tämän kirjoittajan mielestä tekstin perusteella soittaa sähkökitaraa. Händelin 
käsitys Jubalin soitosta on hieman lyyrisempi. 
 
Händel oli jo varhain käynyt Lontoossa esittelemässä musiikkiaan. Oopperan 
Rinaldo (1711) hän tapansa mukaan pusasi kokoon parissa viikossa käyttäen 
materiaalina Italiassa sävellettyjä teoksiaan. Ja sisällytti siihen tietenkin kuole-
mattoman suosikkilaulunsa Lascia ch’io pianga. 
 
Tunnetuin Händelin teoksista, oratorio Messias valmistui myös vain kolmessa 
viikossa. Jokaista myöhempää esitystä varten säveltäjä uudisti aina teostaan 
tilanteen mukaan. Messiaan versioita onkin olemassa lukemattomia. Messiaan 
suuri triptyykki; profetia ja syntymä, kärsimys ja kuolema sekä ylösnousemus, 
nousee eteemme valtavana kuvakudoksena. Suurten kuoropanoraamojen 
keskeltä kasvaa aarioiden lähikuvia. 
 
Jos käsityksemme Händelistä ja muista musiikin ns. titaaneista onkin viime 
aikoina maallistunut yleisen henkisen muutoksen myötä, on se samalla myös 
inhimillistynyt. Händelin kaltaisen suuren mestarin musiikin alkuvoimaisuus, 
alitajuntaamme pureutuva vilpitön ja värikäs rikkaus, inhimillisen taiteen ikuinen 
ja ajaton merkitys eivät kuitenkaan siitä vähene. Päinvastoin. 
 
Anssi Mattila 
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LA 1.11.2014 GOLDBERG 
 

Johann Sebastian Bach: Goldberg-muunnelmat 
 

FiBO Players: 
Minna Pensola, barokkiviulu 

Antti Tikkanen, barokkialttoviulu 
Sergei Malov, violoncello da spalla 

 
 
Useiden Johann Sebastian Bachin (1685–1750) teosten kohdalla herää kysymys, 
mille soittimille säveltäjä ne tarkoitti. Esimerkiksi  Musikalisches Opfer -kokoelma 
tai tänään kuultavat Goldberg-variaatiot mielletään kosketinsoitinmusiikiksi, 
mutta myös kamariyhtyeet soittavat niitä. Onko edes oleellista kysyä, mikä 
soitinvalinta on tosi tai oikea? ”Bach ei syyttä ole kaikkien aikojen sovitetuimpia 
säveltäjiä”, Antti Tikkanen tuumii. ”On kuvaavaa, että Goldberg-variaatioista löytyy 
parisenkymmentä levytystä harmonikalla soitettuna. Bachin musiikki taipuu 
hyvin moneen, sen kauneuden pystyy toteuttamaan ja oivaltamaan vaikka 
olutpulloilla kilkutellen!” 
 
Vanhan musiikin maailmassa sovittaminen on silti pikemmin sääntö kuin 
poikkeus. On tyypillistä, ettei soitinnus ole vakio – varhaisimman musiikin 
kohdalla kappaleet täytyy käytännössä säveltää uudelleen säilyneiden vihjeiden 
perusteella. Renessanssi- ja barokkimusiikki vaatii sovittamista ja luovia 
ratkaisuja: on paljon musiikkia, jossa soolosoittimeksi voi valita lähes minkä 
tahansa melodiasoittimen, ja continuo- eli säestysryhmään voi lisätä bassoa ja 
pärinää mielin määrin. Barokin aikana oli täysin normaalia, että musiikkia 
sovitettiin kosketinsoittimilta yhtyeille ja toisin päin, ja soittajilla oli huomattavan 
paljon luovia vapauksia niin kokoonpanon kuin tulkinnan suhteen. 
 
Bachin musiikki on osa tätä kulttuuria, mutta hänen kohdallaan tilanne tuntuu 
myös olevan hieman toisenlainen. ”Bachissa tärkeää ei ole pinta tai saundi vaan 
kokonaisuus. Siksi Bach toimii millä soittimella vain”, Tikkanen pohtii. 
 
Bach ei ole riippuvainen soittimista. Joskus väännetään kättä, saako jollekin 
soittimelle sävellettyä – tai sävelletyksi miellettyä – teosta soittaa jollain muulla 
instrumentilla. Bachin kohdalla koko ajatus menettää merkityksensä. Eri 
soitinnukset tuovat näkökulmia Bachin universaaliin kauneuteen, mutta eivät 
oleellisesti muuta musiikkia. Bachin teokset ovat kuin kaavoja, puhtaan musiikin 
ilmiöitä, jotka voidaan toteuttaa monin tavoin.  
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Helsingin Juhlaviikoilla Suomalaisen barokkiorkesterin muusikot esittivät 
Musikalisches Opfer -teoksen neljän soittajan yhtyeellä. Nyt kuultavilla Goldberg-
variaatioilla ja jousitrioilla on pitkä yhteinen historia, ja sovituksia on runsaasti. 
”Tämä amerikkalaisen Dmitri Sitkovetskin 1980-luvulla tekemä sovitus on 
suosikkejani”, Tikkanen kertoo. ”Minusta Goldberg-variaatioissa on ulottuvuuksia, 
joita ei kosketinsoittimella täysin tavoita. Eri soittimilla teos näyttäytyy eri 
kuvakulmista. Hienoa on myös, että sovitusten kautta useammat muusikot 
saavat mahdollisuuden tutkia tätä teosta.” 
 
Barokin aikana oli tyypillistä, että säveltäjän käytettävissä olevat soittimet ja 
soittajapersoonat vaikuttivat ratkaisevasti sävellyksiin ja esityksiin. ”Nykyään 
kannattaa seurata tätä samaa henkeä, huomioida ympärillä olevat ihmiset ja 
näiden mahdollisuudet”, Tikkanen valottaa. 
 
Tämänkertainen Goldberg-esitys saakin erityisvärinsä Sergey Malovin violoncello 
da spalla -soittimesta, joka valloittaa trion alimman äänen. ”Tutustuimme 
Sergeyn kanssa saksalaisessa viulukilpailussa. Sen jälkeen olemme törmäilleet 
siellä sun täällä. Viime keväänä Sergey oli Suomessa esiintymässä kaikilla 
kolmella soittimellaan, viululla, altolla ja spallalla. Minulla oli jo jonkin aikaa ollut 
mielessä Goldberg-variaatioiden esittäminen, ja kysyin, voisiko sellostemma 
toimia spallalla. Miksipä ei? Kyseessä on siis vanha kappale, moderni sovitus ja 
uusi lisämauste!” Tikkanen selvittää. 
 
Violoncello da spalla oli käytössä 1600-luvun lopulta 1700-luvun puoleenväliin, 
aikana, jolloin viuluperhe vähitellen taottiin nykyiseen muotoonsa. Viime aikoina 
soitin on kokenut uudelleensyntymän. Violoncello da spalla on muisto ajalta, 
jolloin viuluperhe oli suurempi: spalla on eräänlainen vaihtoehtoinen sello 
(aikanaan sitä joskus kutsuttiinkin vain violoncelloksi) tai puuttuva perheenjäsen 
alttoviulun ja sellon väliltä niin kooltaan kuin soinniltaan. Suuren koonsa vuoksi 
spallaa ei soiteta leuan alla mutta ei myöskään jalkojen välissä, vaan rinnalla 
kuten kitaraa. Nahkahihna auttaa kannattelemaan soitinta, ja jousikädessä 
yhdistyvät viulun, sellon ja näppäilysoittimien soittoperiaatteet.  
 
Antti Tikkanen uskoo, että viulun, alton ja spallan trio tulee kuulostamaan 
perinteistä jousitrioa samanvärisemmältä, yhtenäisemmältä: ”Soittimet ovat 
soinnillisesti ja rekistereiltään lähempänä toisiaan, jolloin voi syntyä vaikutelma 
samassa tasossa liikkuvasta moniäänisyydestä.” 
 
 
Auli Särkiö 
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PE 12.12.2014 
JOULUKONSERTTI 

 
Lorenzo Gaetano Zavateri 

Concerto Pastorale op. 1/10 
Grave 
Allegro 

Pastorale. Andante 
 

Pietro Giuseppe Gaetano Boni 
Cantata a 2 voci con stromenti Per il Santissimo Natale di Nostro Signore Giesù 

Christo, prima parte 
 

VÄLIAIKA 
 

Pietro Giuseppe Gaetano Boni 
Cantata a 2 voci con stromenti Per il Santissimo Natale di Nostro Signore Giesù 

Christo, seconda parte 
 

Arcangelo Corelli 
Concerto per la Notte di Natale 

Vivace – Grave. Arcate, sostenuto e come stà 
Allegro 

Adagio – Allegro – Adagio 
Vivace 
Allegro 

Largo. Pastorale ad libitum 
 

Suomalainen barokkiorkesteri 
Lauri Pulakka, musiikin johto 

Charles Barbier, sopraano 
Teppo Lampela, altto 
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Lorenzo Gaetano Zavateri (1690–1764) kuuluu niiden lukemattomien 
barokkimuusikoiden joukkoon, joiden elämäntyöstä on säilynyt vain vähän 
jälkipolville.  Hän oli italialainen viulisti ja säveltäjä, Giuseppe Torellin oppilas. 
Zavateri työskenteli synnyinkaupungissaan Bolognassa, jossa hän toimi mm. San 
Petronio –kirkon palveluksessa sekä vuodesta 1717 lähtien monissa tehtävissä 
Accademia Filarmonicossa. Zavaterin musiikkia julkaistiin kahdessa opuksessa, 
Concerti da chiesa e da camera (1735) sekä Divertimenti musicali per camera. Ne 
osoittavat säveltäjän olleen ammattitaitoinen ja hyvin  perillä ajan uusista 
virtauksista. Ensimmäinen opus sisältää joulukonserton lisäksi muutakin 
värikästä, kuvailevasti otsikoitua musiikkia: yksi konsertoista on otsikoitu Concerto 
teatrale ja kokoelman viimeinen Concerto a tempesta di mare. 
 
Kuka sitten oli Pietro Giuseppe Gaetano Boni? Perustason opetuskäyttöön 
soveltuvasta barokin sellomusiikista kiinnostunut saattoi törmätä hänen 
nimeensä 1970-luvulla, jolloin yksi hänen kahdestatoista sellosonaatistaan 
julkaistiin modernisoituna editiona, mutta suurimmalle osalle säveltäjä on 
varmasti uusi tuttavuus. 1600-luvun loppupuolella syntynyt Boni lienee ollut 
kotoisin Zavaterin tavoin Bolognasta. Hänen voi päätellä opiskelleen sellonsoittoa 
ja sävellystä siellä, sillä vuonna 1711 Bolognan San Petronio -kirkon maestro di 
capella  Giacomo Antonio Perti (1661–1756) kirjoitti Bonia käsittelevän 
suosittelukirjeen Roomaan Arcangelo Corellille (1653–1713). Ainoastaan Corellin 
lokakuulle päivätty vastaus on säilynyt; Boni oli tuolloin jo saapunut Roomaan. 
Saman vuoden marraskuussa hänen nimensä esiintyy kardinaali Ottobonin 
palkkaluetteloissa tittelillä aiutante di camera. 
 
Bonin ensimmäinen opus, kahdentoista sellosonaatin kokoelma julkaistiin 
Roomassa vuonna 1717. Samana vuonna hänet valittiin kotikaupunkinsa 
arvostetun Accademia Filharmonican jäseneksi. Boni suuntautui myös 
pappisuralle. Häneen eri lähteissä liitetyistä titteleistä voi seurata uran 
etenemistä: vuonna 1718 cappellano, vuonna 1726 abate. Ehkä pappisurasta 
johtuen Bonin sävellystuotanto jäi suppeaksi, ja siitäkin on suurin osa kadonnut. 
Hänen tiedetään osallistuneen Tito Manlio -oopperaproduktioon Roomassa 
vuonna 1721. Boni sävelsi musiikin ensimmäiseen näytökseen, kahden muun 
näytöksen säveltäjät olivat Antonio Vivaldi ja Giovanni Giorgi. Sävellystuotantoon 
on kuulunut myös kirkkomusiikkia, mutta meidän päiviimme on säilynyt vain 
muutama soitinmusiikkikokoelma ja tänä iltana esitettävä joulukantaatti. 
Viimeinen tiedossa oleva Boniin liittyvä vuosiluku on 1741, jolloin julkaistiin 
hänen sonaattikokoelmansa viululle ja basso continuolle. 
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Roomalainen joulumusiikkitraditio henkilöityi suuressa määrin kardinaali Pietro 
Ottoboniin (1667–1740). Hän jatkoi jo 1600-luvulla alkanutta perinnettä, jossa 
jouluaattona esitettiin Vatikaanin Palazzo Apostolicossa aterian yhteydessä 
jouluaiheinen kantaatti. Vuosittain tilattiin uusi teos eri säveltäjiltä: tunnetuin 
tähän traditioon osallistuneista säveltäjistä oli Alessandro Scarlatti. Myös Boni 
liittyi työnantajansa joulusäveltäjien ketjuun vuonna 1718. Suurin osa Palazzo 
Apostolicossa esitetyistä kantaattisävellyksistä on kadonnut – mukaan lukien 
Bonin teos. Nykypäivään on säilynyt vain kantaattien librettoja. Pitkään oletettiin, 
että Bonin säilynyt joulukantaatti olisi joko Roomassa esitetty teos tai Perugiassa 
vuonna 1719 esitetty kantaatti. Esityksiin liittyvien librettojen löytyminen on 
osoittanut, että niissä on kuultu sama teos, kolmelle solistille sävelletty Ritorno a 
voi mortali. Tänään kuultava kantaatti lienee esitetty ensimmäisen kerran 
27.12.1716 – aikakirjoista löytyy tuolta päivämäärältä maininta Roomassa 
esitetystä Bonin kantaatista a due voce per il santissimo Natale. Samaisen 
maininnan mukaan esityksessä kuultiin Corellin sinfonia – tämä tuskin tarkoittaa 
kantaatin lyhyttä, tyyliltään muun kantaatin kanssa yhteneväistä alkusoittoa vaan 
todennäköisesti Corellin joulukonserttoa. 
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Vuonna 1742 Bonin joulukantaatin tarinaan liittyy kaksi englantilaista, Händelin 
libretistinä tunnettu Charles Jennens (1700–1773) sekä Edward Holdsworth 
(1684–1746). Viimeksi mainittu oli matkallaan Venetsiassa löytänyt myynnissä 
olleen kardinaali Ottobonin nuottikokoelman. Omien sanojensa mukaan 
musiikkia ymmärtämättömänä Holdswoth kirjoitti Jennensille ostaneensa hänelle 
edullisesti 150 paunan painoisen nuottikasan ja lähettävänsä sen Englantiin 
suuressa laatikossa. Eri vaiheiden jälkeen kokoelman nuotteja – mukana Bonin 
joulukantaatti – päätyi Manchesteriin, Henry Watson Music Libraryyn. Bonin 
kantaatin tie Suomalaisen barokkiorkesterin tämän illan konserttiin alkoi 
vuosituhannen vaihteessa, kun Bonin sellosonaatteihin liittyvän kiinnostukseni 
siivittämänä kuvautin kantaatin mikrofilmin itselleni. Teos osoittautui 
kiinnostavaksi ja musiikiltaan raikkaaksi kokonaisuudeksi, jossa joulun tarinaa 
lähdetään kertomaan kahden paimenen, Lincon ja Silvion näkökulmasta. Pikantin 
soinnillisen tehon kantaattiin tuo eräässä aariassa käytetty 1700-luvun alun 
muotisoitin, josta Boni käyttää nimeä timpano. Paremmin soitin tunnetaan nimillä 
salterio tai dulcimer. Kaksiosainen kantaatti esitetään tässä konsertissa väliajan 
molemmin puolin – samaa käytäntöä noudatettiin Palazzo Apostolicon 
joulukantaateissa. 
 
Siinä missä konsertin kaksi muuta teosta ovat harvinaisuuksia, Arcangelo 
Corellin (1653–1713) concerto grosso g-molli op. 6/8 kuuluu oleellisena osana 
suomalaiseenkin barokkijouluun.  
  
Corellin suppeahko mutta viimeistelty, vain soitinmusiikkia sisältävä tuotanto 
nousi jo varhain esikuvalliseen asemaan. Kahdentoista concerto grosson 
kokoelma julkaistiin postuumisti vuonna 1714, mutta ainakin osa konsertoista on 
todennäköisesti peräisin jo 1680-luvulta. Joulukonsertto lienee sävelletty 1690-
luvulla, jolloin Corelli oli juuri aloittanut toimintansa kardinaali Ottobonin 
palveluksessa. Teos yhdistelee concerto da chiesa-  ja concerto da camera –
rakennetta. Alkupuolen osat edustavat edellistä, kun taas konserton jälkipuolella 
kuullaan barokin tanssirytmejä. Yhdistelmän voi halutessaan ajatella heijastavan 
joulutarinaa: lapsen syntymää ja enkeleiden taivaallista viestiä seuraa yksin-
kertaisten paimenten riemu. 
 
Lauri Pulakka 
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Anssi Mattila aloitti pianon- ja urkujensoiton opintonsa Helsingin 
konservatoriossa. Urkujensoiton diplomin hän suoritti Sibelius-Akatemiassa 
vuonna 1979 ja piti ensikonsertin 1980. Cembalonsoiton opintojaan hän jatkoi 
Hollannissa Utrechtin konservatoriossa suorittaen siellä diplomin vuonna 1987. 
 
Anssi Mattila on esiintynyt useissa Euroopan maissa sekä Japanissa. Hän on 
suosittu barokki- ja varhaisklassisen ohjelmiston parissa toimiva 
kapellimestarivieras niin kotimaan orkestereissa kuin ulkomaillakin. Hän myös 
kirjoittaa ahkerasti musiikista ja on Yleisradiolle tehnyt lukuisien musiikki-
nauhoitusten ohella puheohjelmia. 
 
Anssi Mattila toimii Sibelius-Akatemiassa vanhan musiikin lehtorina. Hän on 
levyttänyt soolocembalomusiikin ohella mm. perustamansa Kuudennen kerrok-
sen orkesterin – nykyinen Suomalainen barokkiorkesteri, sekä Battalia ja Avanti! -
yhtyeiden kanssa. 
 
Lauri Pulakka on kasvanut muusikoksi Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterissa, 
jossa hän on soittanut sen ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien ja toimii 
nykyään 1. soolosellistinä ja ohjelmistokoordinaattorina. Orkesteri soitti perusta-
misestaan lähtien hyvin paljon barokkimusiikkia. Sen ohjelmistovalinnat – kuten 
Biberin Battalian Suomen ensiesitys 1970-luvulla ja Händelin concerto grossojen 
kokonaisesitys 1980-luvulla – sekä kapellimestari Juha Kankaan perehtyminen 
barokkimusiikin esittämiskäytäntöön tekivät orkesterista tärkeän toimijan 
barokkimusiikin rantautumisessa Suomeen. Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin 
jäseniä on myös ollut mukana Suomalaisen barokkiorkesterin toiminnassa sen 
perustamisesta alkaen. 
 
Pulakan pitkän linjan muusikkouden täydentävät Sibelius-Akatemian tohtori-
tutkintoon johtaneet perusteelliset opinnot. Hän on opiskellut sellon- ja 
barokkisellon soittoa mm. Iso-Britanniassa ja Pariisissa. Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesterin lisäksi Lauri Pulakka toimii ehtiessään muusikkona mm. 
Suomalaisessa barokkiorkesterissa ja Barocco Boreale -yhtyeessä. Kamari-
musiikkia hän soittaa mm. The Jones Bandissa, jonka muut jäsenet ovat 
viulutaiteilija Kreeta-Maria Kentala ja Berliinin musiikkikorkeakoulun professori, 
cembalisti Mitzi Meyerson. 
 
Pulakka on toiminut monipuolisesti musiikin parissa mm. orkesteri- ja 
kamarimuusikkona, solistina, orkesterin johtajana, sovittajana, musiikki-
kirjoittajana, äänitystuottajana, sekä opettajana alkeistasolta yliopistoon. Tällä 
hetkellä hän opettaa sellon soittoa Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa ja 
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barokkimusiikkia Yrkeshögskolan Noviassa. Pulakka on Hetan musiikkipäivien 
taiteellinen johtaja. Pulakan käytössä on Suomen Kulttuurirahaston omistama 
barokkisello, jonka on rakentanut Thomas Edlinger Prahassa vuonna 1718. 
 
Sopraano Mari Palo on opiskellut laulua Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa 
Sirkka Haaviston johdolla ja vuodesta 1996 Marjut Hannulan oppilaana Sibelius-
Akatemian laulumusiikin osastolla, jolta hän valmistui musiikin maisteriksi 
vuonna 2008.  Lappeenrannan laulukilpailussa 1999 Palo voitti kolmannen 
palkinnon sekä Yleisradion erikoispalkinnon ja vuonna 2001 hän tuli toiseksi 
Merikanto -laulukilpailussa. Mari Palo on konsertoinut useimpien 
suomalaisorkestereiden kanssa mm. Esa-Pekka Salosen, Leif Segerstamin, Mikko 
Franckin ja Juha Kankaan johdolla. Kotimaan lisäksi Palo on konsertoinut 
Tanskassa, Ranskassa, Belgiassa, Japanissa, Unkarissa ja Englannissa sekä 
orkesterin solistina että liedlaulajana. 
 
Suomen Kansallisoopperassa Palo on vieraillut säännöllisesti vuodesta 1999. Hän 
on vieraillut myös Den Norske Operassa Oslossa ja Leipzigin oopperassa sekä 
useissa suomalaisissa alueoopperoissa, pienemmissä oopperaseurueissa ja 
Savonlinnan Oopperajuhlilla.  
 
Antti Tikkasen virtuoosinen viulissimo vie häntä yhtenä päivänä sinfonia-
orkesterin solistiksi ja toisena Kempteniin kamarimuusikoksi tai vaikkapa 
Shanghaihin mestarikurssia vetämään. Antti Tikkanen esiintyy solistina ja 
kamarimuusikkona sekä on jousikvartetti Meta4:n jäsen.  
 
Meta4–kvartetin jäsenenä Antti Tikkanen on voittanut kilpailuja ja konsertoinut 
mm. Wienissä, Lontoossa, Madridissa ja New Yorkissa. Kotimaassa ryhmä on 
esiintynyt mm. Helsingin Juhlaviikoilla, Turun ja Mäntän Musiikkijuhlilla sekä 
Kuhmon Kamarimusiikissa, jonka residenssikvartettina yhtye toimii.  
 
Solistina Antti Tikkanen on esiintynyt mm. Helsingin Kaupunginorkesterin, Radion 
Sinfoniaorkesterin, Tapiola Sinfoniettan, Oulu Sinfonian ja Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesterin kanssa johtajinaan Paavo Berglund, Juha Kangas, Sakari Oramo 
sekä Osmo Vänskä.  
 
Minna Pensola on monessa mukana. Minnan energialla ei tunnu olevan mitään 
rajoja! Tämän sähäkän viulistin voi bongata yhtä hyvin orkesterin solistina kuin 
vierailemassa popbändin keikallakin. Lisäksi Minna on yhdessä Antin kanssa 
perustanut Helsinkiin Punavuoren kamarimusiikkiyhdistyksen eli PuKaman, jonka 
missio on tarjota kuukausittain korkeatasoisia kamarimusiikkikonsertteja. Minna 
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on myös klassista musiikkia ja rentoa klubihenkeä yhdistävän Klasariklubin 
perustaja ja taiteellinen suunnittelija. Tämän lisäksi Minna ja Antti muodostavat 
yhdessä energisen duon nimeltä Tiksola Duo, joka ajoittain laajenee 
kamarimusiikkimittoihin nimellä Tiksola Co. 
 
Sergey Malov on suorittanut alttoviulun loppututkinnon Salzburgin 
Mozarteumissa ja viulistiksi hän valmistui Berliinin Hanns Eisler –
musiikkikorkeakoulusta. Malov on voittanut useita palkintoja viulistina ja 
alttoviulistina. Opiskeluaikoinaan Sergey Malov tutustui myös violoncello da 
spallan soittoon. Hän tarttuu muutenkin luovasti toimeen musiikin monilla osa-
alueilla esimerkiksi kirjoittaen itselleen kadensseja ja improvisoiden. Hän on  
omistautunut kamarimuusikko, minkä lisäksi hän on myös  esiintynyt 
sinfoniaorkesterien ja barokkiorkesterien solistitehtävissä.  
 
Charles Barbier on opiskellut Bretagnessa ja Rennesissä (mm. Université de 
Haute Bretagne) sekä Pariisin konservatoriossa ja Sibelius-Akatemiassa.  
Charles Barbier laulaa niin tenori- kuin sopraanoäänialoissa, minkä ansiosta 
hänen repertuaarinsa kattaa musiikkia keskiajasta nykypäivään. Hän on 
kantaesittänyt lukuisten säveltäjien musiikkia, joista mainittakoon: V. Bouchot, P. 
Haapanen, K. Hakola, H. Humeau, P. Jakubowsky, P. Leroux, F. Lory, T. Machuel, 
C. Marçot, C. Marti, F. Stanzl, T. Wille, M. Williamson, V. Matvejeff, T. Page ja S. 
Rissanen.  
 
Charles Barbier on esiintynyt ja levyttänyt useissa maissa. Hän on myös toiminut 
opetustehtävissä. Suomessa Barbier on esiintynyt nimekkäiden taiteilijoiden ja 
yhtyeiden kanssa, joista mainittakoon Monica Groop, Aapo Häkkinen, Kuudennen 
kerroksen orkesteri, Helsingin kamarikuoro ja Utopia-kamarikuoro.  
 
Teppo Lampela on opiskellut Sibelius-Akatemiassa Marjut Hannulan oppilaana 
sekä useilla mestarikursseilla mm. Evelyn Tubbin, Michael Fieldsin, Andreas 
Schollin, Kevin Smithin, Carl Høgsetin sekä Oren Brownin johdolla. Hän on 
vuoden 2005 Lohjan Tenorikilpailujen voittaja. 
 
Teppo Lampela on esiintynyt useiden kuorojen sekä maamme merkittävimpien 
orkestereiden solistina. Hänen laajaan altto-repertuaariinsa kuuluvat kaikki 
merkittävimmät kirkkomusiikkiteokset. Muita merkittäviä soolotehtäviä hänellä 
on ollut mm. Purcellin Fairy Queenissä ja useissa varhaisbarokin kantaateissa. 
Hänen vokaalinen lahjakkuutensa on tehnyt hänestä myös kysytyn äänenkäytön 
ja ääni-ilmaisun opettajan, ja hän on antanut äänensä monille animaatiofilmeille 
Yleisradion filmipalvelussa.  
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LAULUJEN	  SANAT	  
	  
HÄNDEL	  
	  
What	  passion	  cannot	  music	  raise,	  and	  quell?	  
When	  Jubal	  struck	  the	  chorded	  shell,	  
His	  listening	  brethren	  stood	  'round.	  
And	  wondering	  on	  their	  faces	  fell,	  
To	  worship	  that	  celestial	  sound!	  
Less	  than	  a	  god	  they	  thought	  there	  could	  not	  
dwell	  
Within	  the	  hollow	  of	  that	  shell	  
That	  spoke	  so	  sweetly	  and	  so	  well.	  
What	  passion	  cannot	  Music	  raise	  and	  quell?	  
(John	  Dryden	  1687)	  
	  

Mitä	  intohimoja	  musiikki	  ei	  voisikaan	  
herättää	  –	  ja	  tyynnyttää?	  
Kun	  Jubal	  löi	  soinnun	  soittimestaan,	  
Hänen	  veljensä	  seisoivat	  ympärillä	  
kuunnellen,	  
hämmästyen	  ja	  palvoen	  sen	  taivaallisen	  
soinnin	  voimaa!	  
Jumalaa	  vähäisempi	  ei	  voinut	  soittimen	  
sisällä	  asua,	  
Joka	  niin	  suloisesti	  ja	  taidokkaasti	  puhui.	  
Mitä	  intohimoja	  musiikki	  ei	  voisikaan	  
herättää	  –	  ja	  tyynnyttää?	  

	  
*	  	  	  	  *	  	  	  	  *	  
	  
Lascia	  ch'io	  pianga	  mia	  cruda	  sorte,	  
e	  che	  sospiri	  la	  libertà.	  
Il	  duolo	  infranga	  queste	  ritorte	  
de'	  miei	  martiri	  sol	  per	  pietà.	  
(Aaron	  Hill/Giacomo	  Rossi	  1711)	  

	  
Anna	  minun	  itkeä	  julmaa	  kohtaloani	  
ja	  huoata	  vapauden	  vuoksi.	  
Katkokoon	  suru	  laupeuden	  tähden	  
nämä	  kärsimykseni	  kahleet.	  

	  
*	  	  	  	  *	  	  	  	  *	  
	  
I	  know	  that	  my	  Redeemer	  liveth,	  and	  that	  he	  
shall	  stand	  at	  the	  latter	  day	  
upon	  the	  earth.	  And	  though	  worms	  destroy	  
this	  body,	  yet	  in	  my	  flesh	  shall	  
I	  see	  God.	  (Jobin	  kirja	  19:25-‐26)	  
For	  now	  is	  Christ	  risen	  from	  the	  dead,	  the	  
first	  fruits	  of	  them	  that	  
sleep.	  (Ensimmäinen	  kirje	  korinttilaisille	  
15:20)	  

	  
Minä	  tiedän,	  että	  lunastajani	  elää.	  
Hän	  sanoo	  viimeisen	  sanan	  maan	  päällä.	  
Ja	  sitten,	  kun	  minun	  nahkani	  on	  riekaleina	  
ja	  lihani	  on	  riistetty	  irti,	  minä	  saan	  nähdä	  
Jumalan.	  
Mutta	  nyt	  Kristus	  on	  herätetty	  kuolleista,	  
esikoisena	  niiden	  joukosta	  jotka	  ovat	  
kuolleet.
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BONI	  
	  
Cantata	  
Per	   il	   Santissimo	   Natale	   di	   Nostro	   Signore	  
Giesù	  Christo	  
Silvio	  e	  Linco,	  Pastori	  	  
	  
PRIMA	  PARTE	  
	  
I	  /	  1	  	  INTRODUZZIONE	  
	  
I	  /	  2	  ARIA	  À	  2	  
Vedi	  Silvio/Linco	  come	  bella	  	  
folgoreggia	  quella	  stella,	  	  
che	  precorre	  il	  nostro	  piè.	  
Affrettiamo	  i	  passi	  nostri	  	  
e	  ben	  fia	  ch’ella	  ci	  mostri	  	  
dov’è	  nato	  il	  Re	  de	  Re.	  
	  
I	  /	  3	  RECITATIVO	  	  
Recitativo	  (Silvio)	  
Quel	  Re	  ch’autor	  del	  tutto	  al	  tutto	  impera	  	  
quel	   ch’al	   giorno	   e	   alla	   sera	   le	   vicende	  
prescrisse,	  	  
quel	  che	  fè	  quanto	  disse,	  	  
e	  ciò	  che	  disse	  e	  fè	  vede,	  é	  conserva	  	  
cui	  schiavo	  è	  il	  fato,	  e	  la	  fortuna	  è	  serva.	  
	  
	  
Aria	  (Silvio)	  
Impaziente	  il	  cor	  
mette	  d’un	  santo	  amor	  l’ali	  alle	  piante.	  
E	  da	  quell	  astro	  sa	  
dove	  trovar	  potrà	  l’eterno	  amante.	  
	  
I	  /	  4	  RECITATIVO	  –	  ARIA	  
Recitativo	  (Linco)	  
Silvio	  mai	  più	  tra	  noi	  	  
parlar	  udii	  come	  tu	  parli	  
E	  solo	  degl’	  Agnelli	  e	  de’	  buoi,	  	  
e	  dell’aratro,	  che	  ben	  fenda	  il	  suolo	  
l’arte	  usata	  comprendo,	  	  
e	  pur	  con	  mio	  stupor	  parli	  e	  t’intendo.	  

Kantaatti	  
Herramme	   Jeesuksen	   Kristuksen	   pyhän	  
syntymän	  muistoksi.	  
Henkilöt:	  Silvio	  ja	  Linco,	  paimenet	  
	  
ENSIMMÄINEN	  OSA	  
	  
I	  /	  1	  	  JOHDANTO	  
	  
I	  /	  2	  AARIA	  KAHDELLE	  LAULAJALLE	  
Katso,	  Silvio/Linco	  kuinka	  ihanasti	  
sädehtiikään	  tuo	  tähti,	  
joka	  johdattaa	  askeliamme.	  
Kiirehtikäämme	  kulkuamme,	  
niin	  se	  saattaa	  näyttää	  meille,	  
missä	  on	  syntynyt	  kuninkaiden	  kuningas!	  
	  
I	  /	  3	  RESITATIIVI	  JA	  AARIA	  	  
Resitatiivi	  (Silvio)	  
Tuo	   kuningas,	   joka	   kaiken	   luojana	   kaikesta	  
määrää,	  	  
hän,	   joka	   säätää,	   mitä	   päivin	   ja	   illoin	  
tapahtuu,	  -‐	  hän,	  joka	  sanallaan	  loi	  
ja	  sanomansa	  teki	  näkyväksi	  ja	  säilytti;	  	  
kohtalo	   on	   hänen	   orjansa	   ja	   sattuma	  
palvelijansa.	  
	  	  
Aaria	  (Silvio)	  
Kun	  sydän	  on	  malttamaton,	  
pyhä	  rakkaus	  antaa	  askelille	  siivet,	  
ja	  tuota	  tähteä	  seuratessaan	  se	  tietää,	  
mistä	  voi	  löytää	  ikuisen	  rakkauden.	  
	  
I	  /	  4	  RESITATIIVI	  –	  AARIA	  
Resitatiivi	  (Linco)	  
Silvio,	  en	  ole	  meidän	  keskenämme	  koskaan	  
kuullut	  sinun	  puhuvan	  kuten	  nyt	  puhut.	  
Ymmärrän	  vain	  lampaiden	  ja	  lehmien	  ja	  	  
maata	  hyvin	  kyntävän	  auran	  tutut	  tavat,	  
mutta	   silti	   ymmärrän	   sinua,	   vaikka	   olen	  
täynnä	  ihmetystä.	  
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Aria	  (Linco)	  
Vedi	  come	  la	  lucida	  quida	  	  
di	  Betlemme	  al	  Presepio	  sen	  va	  
Lieti	  andiamo	  che	  scorta	  si	  fida	  
Il	  gran	  parto	  trovar	  ci	  farà.	  
	  
	  
	  
I	  /	  5	  RECITATIVO	  –	  ARIA	  
Recitativo	  (Silvio)	  
Ecco	  ferma	  la	  stella	  	  
ecco	  la	  Santa	  Madre	  
che	  il	  puro	  latte	  del	  virginal	  	  
suo	  petto	  appresta	  al	  figlio	  	  
ecco,	  ecco	  quell	  uom,	  
che	  vanta	  d’esser	  Padre	  e	  marito,	  	  
e	  nell’	  intatte	  membra	  affissa	  	  	  
devoto	  il	  core	  e	  il	  ciglio	  	  
ei	  fù	  scelto	  dal	  cielo	  	  
ei	  vuol	  che	  sia	  Padre	  in	  terra	  	  
a	  Gesù,	  sposo	  á	  Maria.	  
	  
Aria	  (Silvio)	  
Pura	  e	  santa	  genitrice	  	  
queste	  piagge	  fortunate	  	  
si	  rallegrano	  con	  te.	  	  
Santa,	  e	  pura	  Genitrice	  	  
queste	  piagge	  fortunate	  	  
si	  rallegrano	  con	  te.	  
	  
A	  te	  pur	  Padre	  felice	  	  
queste	  turbe	  humili	  e	  grate	  	  
baccian	  liete	  il	  manto	  e	  il	  piè	  	  
	  
I/6	  RECITATIVO	  –	  ARIA	  
Recitativo	  (Linco)	  
Ma	  sull’abietta	  memorabil	  cuna	  	  
del	  Salvator	  tremante	  	  
sparga	  ogni	  anima	  amante	  	  
quante	  stille	  d’affetto	  il	  ciglio	  aduna,	  
e	  pianga	  in	  un	  momento	  	  
quanto	  pianger	  può	  mai	  pena	  e	  contento.	  
	  

Aaria	  (Linco)	  
Katso	  kuinka	  tuo	  sädehtivä	  opas	  
Beetlehemistä	  kedolle	  siirtyy.	  
Iloisina	   menkäämme,	   jotta	   tämä	   uskollinen	  
saattaja	   auttaisi	   meitä	   löytämään	   tuon	  
ihmeellisen	  lapsen.	  
	  
	  
I	  /	  5	  RESITATIIVI	  –	  AARIA	  	  
Resitatiivi	  (Silvio)	  
Katso,	  tähti	  pysähtyy!	  
Katso	  pyhää	  äitiä,	  
joka	  antaa	  lapselle	  puhdasta	  maitoa	  	  
neitseellisestä	  rinnastaan.	  
Katso,	  katso	  tuota	  miestä,	  	  	  	  
joka	  ylpeilee	  olevansa	  isä	  ja	  puoliso	  
ja	  hartain	  sydämin	  ja	  silmin	  	  
kiinnittää	  katseensa	  viattomaan	  lapseen.	  
Tämä	  mies	  tuli	  valituksi	  taivaassa,	  
Jeesuslapsen	  isäksi	  maan	  päällä,	  
Marian	  puolisoksi.	  
	  
Aaria	  (Silvio)	  
Puhdas	  ja	  pyhä	  äiti,	  
nämä	  kukoistavat	  seudut	  
iloitsevat	  kanssasi.	  
Pyhä	  ja	  puhdas	  äiti,	  
nämä	  kukoistavat	  seudut	  	  
iloitsevat	  kanssasi.	  
	  
Ja	  onnellinen	  isä,	  	  
nämä	  vaatimattomat,	  kiitolliset	  ihmisjoukot	  
suutelevat	  onnellisina	  viittaasi	  ja	  jalkojasi.	  
	  
I/6	  RESITATIIVI	  –	  AARIA	  	  
Resitatiivi	  (Linco)	  
Mutta	  kylmissään	  olevan	  Vapahtajan	  kurjan	  	  
mutta	  ikimuistoisen	  kehdon	  äärellä	  	  
vuodattakoon	   jokainen	   rakkauden	   täyttämä	  
sielu	   –	   niin	   monta	   hellää	   kyyneltä	   kuin	  
silmissä	  niitä	  on,	  
itkeköön	   yhdessä	   hetkessä	   enemmän	   kuin	  
koskaan	  kärsimyksestä	  tai	  ilosta.	  
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Aria	  (Linco)	  
Soffri,	   Soffri	   ò	   Divino	   Amor	   di	   Borea	   il	   fier	  
rigor	  	  
se	  l’alto	  tuo	  voler	  dispose	  e	  vuol	  così.	  
Il	  primo	  tuo	  tormento	  ti	  porti	  il	  gelo	  è	  il	  vento	  
Di	  quel	  martir	  forier	  che	  dei	  patire	  un	  di	  
	  
I	  /	  7	  À	  2	  
(Linco,	  Silvio)	  
Troppo	  il	  nostro	  fallir	  ci	  fé	  deformi	  
sol	  tu	  de	  sguardi	  
tuoi	  degni	  renderci	  puoi	  
Noi	  t’adoriam	  tacendo	  
E	  intanto	  dormi	  
	  
	  
	  
	  
SECONDA	  PARTE	  
	  
II	  /	  I	  INTRODUZZIONE	  
	  
II	  /	  2	  ARIA	  (SILVIO)	  
Tra	  i	  concenti	  d'Angelici	  chori	  
tu	  posasti	  ò	  Bambino	  celeste	  
ed	  or	  fia	  che	  del	  Verno	  ai	  rigori	  	  
e	  piangendo	  e	  tremando	  ti	  deste.	  
	  
II	  /	  3	  RECITATIVO	  –	  ARIA	  
Recitativo	  (Linco)	  
Tergi	  madre	  amorosa	  dalla	  guancia	  vezzosa	  
quel	  che	  gronda	  per	  noi	  pianto	  divino	  
e	  dai	  danni	  del	  giaccio	  lo	  tolga	  il	  seno	  
e	  lo	  ripari	  il	  braccio.	  
	  
	  
	  
	  
Aria	  (Linco)	  
Ò	  come	  pronto	  stende	  la	  mano	  	  
al	  volto	  e	  al	  seno	  il	  grato	  infante	  
Ò	  come	  il	  baccio	  rende	  	  
con	  sembiante	  Divino	  al	  labro	  amante.	  
	  
	  

Aaria	  (Linco)	  
Kärsit,	   oi	   jumalainen	   rakkaus	   pohjoistuulen	  
julmasta	  ankaruudesta,	  
jos	  kaikista	  Korkein	  tahtoo	  niin.	  
Ensimmäisen	   tuskan	   sinulle	   aiheuttavat	  
kylmyys	  ja	  tuuli	  
enteillen	   sitä	  piinaa,	   joka	   sinun	   tulee	  eräänä	  
päivänä	  kokea.	  
	  
I	  /	  7	  KAHDELLE	  LAULAJALLE	  (LINCO,	  SILVIO)	  
Liikaa	  syntimme	  vahingoitti	  meitä,	  
ja	  vain	  sinä	  voit	  katseellasi	  	  
tehdä	  meistä	  arvoisiasi.	  
Sinun	  nukkuessasi	  palvomme	  sinua	  vaieten.	  
	  
	  
	  
	  
TOINEN	  OSA	  
	  
II	  /	  I	  JOHDANTO	  
	  
II	  /	  2	  AARIA	  (SILVIO)	  
Enkelkuorojen	  sulosointujen	  keskelle	  
sinä	  tulit,	  oi	  taivaallinen	  lapsi,	  
mutta	  nyt	  heräät	  itkevänä	  ja	  vapisevana,	  
talven	  ankaruudelle	  alttiina.	  
	  
II	  /	  3	  RESITATIIVI	  –	  AARIA	  	  
Resitatiivi	  (Linco)	  
Rakastava	   äiti,	   pyyhi	   kyyneleet	   lapsen	  
sievältä	  poskelta,	  
lapsen,	   joka	   vuodattaa	   taivaallisia	   kyyneleitä	  
meidän	  tähtemme.	  	  
Kylmyyden	   kärsimyksestä	   vapauta	   hänen	  
paljastettu	  rintansa	  
ja	  ota	  hänet	  takaisin	  käsivarsillesi.	  
	  
Aaria	  (Linco)	  
Oi	  kuinka	  valppaasti	  hän	  ojentaakaan	  kätensä	  
kasvoille,	  rinnalle,	  tuo	  armoitettu	  lapsi!	  
Oi	  miten	  hän	  Jumalan	  olemuksellaan	  
suokaan	  suudelman	  rakastaville	  huulille!	  
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II	  /	  4	  RECITATIVO	  –	  ARIA	  
Recitativo	  (Silvio)	  
Attonito	  e	  confuso	  	  
Deh,	  perchè	  non	  soccorri	  	  
ò	  Padre,	  e	  sposo	  
al	  Bambino	  amoroso!	  
ma	  il	  guardo	  tuo	  non	  uso	  	  
ad'affissar	  nel	  divin	  sole	  il	  ciglio	  
unire	  ancor	  non	  sà	  Signore,	  e	  Figlio.	  
	  
	  
Aria	  (Silvio)	  
Vedi	  pur	  come	  attenta	  ti	  mira	  
l'incarnata	  Deità	  
D'obbedirti	  qual	  servo	  sospira	  
sin	  che	  tolga	  ai	  Regni	  d'ira	  
La	  redenta	  humanità	  
	  
	  
II	  /	  5	  RECITATIVO	  –	  ARIA	  
Recitativo	  (Linco)	  
Ò	  del	  parto	  Divin	  madre	  e	  nutrice	  	  
questo	  albergo	  infelice	  	  
rendesti	  già	  col	  seno	  tuo	  fecondo	  	  
d'ogni	  Reggia	  maggior	  più	  chiaro	  al	  mondo.	  
	  
	  
Aria	  (Linco)	  
Non	  più	  ignoto	  al	  passaggiero	  
di	  Betlemme	  il	  sito	  angusto	  
nome	  è	  fama	  non	  havrà,	  nò.	  
	  
Ma	  del	  gran	  natale	  altero	  
Sacro	  à	  Dio	  qual	  Tempio	  Augusto	  
adorato	  si	  vedrà.	  
	  
	  
II	  /	  6	  ARIA	  –	  À	  2	  
Cresci	  dunquè	  ò	  pargoletto	  
per	  spezzar	  quelle	  ritorte	  
onde	  schiavo	  il	  mondo	  stà	  	  
	  
La	  tua	  vita,	  e	  la	  tua	  morte	  
vanto	  havran	  fermo	  e	  	  	  
di	  riporci	  in	  libertà	  in	  libertà	  
	  
	  

II	  /	  4	  RESITATIIVI	  –	  AARIA	  	  
Resitatiivi	  (Silvio)	  
Olet	  hämmästynyt	  ja	  hämmentynyt,	  
mutta	  oi	  isä	  ja	  puoliso,	  miksi	  et	  riennä	  avuksi,	  
rakkaudelle	  omistautuneelle	  lapsellesi!	  
Minun	  ei	  tarvitse	  asettua	  sinun	  asemaasi	  
kiinnittääkseni	   katseeni	   jumalaiseen	  
aurinkoon.	  
Siinä	   Isä	   ja	   Poika	   eivät	   vielä	   ole	   yksi	   ja	  
yhtenäinen.	  
	  
Aaria	  (Silvio)	  
Katso,	  kuinka	  tarkkaavaisesti	  sinua	  katsoo	  
lihaksi	  tullut	  jumaluus.	  
Sinun	   tahtoasi	   tuo	  palvelija	  haluaa	   kiihkeästi	  
noudattaa	  
kunnes	   on	   vapauttanut	   lunastetun	  
ihmiskunnan	  vihan	  vallasta.	  
	  
II	  /	  5	  RESITATIIVI	  –	  AARIA	  	  
Resitatiivi	  (Linco)	  
Oi	  jumalaisen	  lapsen	  äiti	  ja	  imettäjä,	  	  
tuosta	  viheliäisestä	  majatalosta	  
teit	  kohtusi	  kautta	  hedelmällisen,	  
kaikkia	   maailman	   mahtavia	   valtakuntia	  
maineikkaamman.	  
	  
Aaria	  (Linco)	  
Ei	  ole	  Betlehem,	  tuo	  pieni	  kaupunki,	  	  
enää	  tuntematon	  matkustavaiselle,	  
mainetta	  ja	  kunniaa	  se	  ei	  kuitenkaan	  saa.	  
	  
Mutta	   suurenmoisen	   jouluisen	   syntymän	  
takia	  
tuo	  ylevä	  temppeli	  on	  jumalalle	  pyhä,	  
ja	  siksi	  sitä	  ihaillaan.	  
	  
II	  /	  6	  AARIA	  KAHDELLE	  LAULAJALLE	  
Vahvistu	  siis,	  lapsukainen,	  
korjataksesi	  nuo	  vääryydet,	  
joiden	  orjuudessa	  maailma	  kärsii.	  
	  
Sinun	  elämäsi	  ja	  kuolemasi	  	  
tulevat	   saamaan	   pysyvän	   ja	   täydellisen	  
kunnian	  siitä,	  
että	  johdatit	  meidät	  vapahdukseen.	  

Suomennos	  Päivi	  Järviö	  ©2014	  	  
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ORKESTERIN KOKOONPANOT 

 
FiBO 25 VUOTTA 

 
1. viulu 

Antti Tikkanen 
Anne Pekkala 

Dora Asterstad 
Tiina Aho-Erola 

2. viulu 
Minna Kangas 

Anthony Marini 
Antto Vanhala 

Anni Elonen 
Alttoviulu 

Laura Kajander 
Vappu Helasvuo 

Sello 
Louna Hosia 
Lea Pekkala 

Basso 
Anna Rinta-Rahko 

Luuttu 
Jarmo Julkunen 

Cembalo 
Anna Orasmaa 

Urut 
Anssi Mattila 

 

JOULUKONSERTTI 
 
1. viulu 
Antti Tikkanen 
Anthony Marini 
Anne Pekkala 
Anna Rainio  
2. viulu 
Irma Niskanen 
Tiina Aho-Erola 
Kaisa Ruotsalainen 
Alttoviulu 
Tuula Riisalo 
Vappu Helasvuo 
Sello 
Lauri Pulakka 
Louna Hosia 
Basso 
Petri Ainali 
Cembalo 
Annamari Pölhö 
Urut 
Anna Orasmaa 
Luuttu 
Eero Palviainen 
Timpano 
Eija Kankaanranta 
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SUOMALAINEN BAROKKIORKESTERI 25 VUOTTA 
Juhlitaan barokkivallankumousta! 
 
25 vuotta sitten Suomen musiikkielämä mullistui. Esiin alkoi pulpahdella 
muusikoita ja kokoonpanoja, jotka soittivat barokin ajan musiikkia uudella 
tavalla, uudessa vireessä ja sellaisilla soittimilla, joita täällä ei ennen ollut nähty: 
selloissa ei ollut lattiapiikkiä, puhaltimissa ei ollut läppiä eikä viuluissa olkatukia. 
Kuudennen kerroksen orkesteri, nykyinen Suomalainen barokkiorkesteri, 
kuului tärkeimpiin tuolloin syntyneisiin kokoonpanoihin. Kyse ei ollut siitä, että 
barokki olisi löydetty uudelleen: ajan musiikkiin muodostettiin uudenlainen 
suhde.  
 
Vaikka tapahtumat ovat historiaa, samat tunteet; uteliaisuus ja rakkaus 
musiikkiin, ajavat barokkimuusikoita nytkin. Tämä on tärkeä näkökulma 
cembalisti-urkuri Anssi Mattilalle, joka oli yksi barokkipioneereista sekä 
Kuudennen kerroksen orkesterin perustajahahmo. 1980-luvun uudistajat ovat 
edelleen vanhan musiikin kentän kärkinimiä, ja heidän rinnalleen on noussut 
yhä laajempi nuorten muusikoiden polvi. Se on saanut kouluttautua 
maailmassa, jossa vanha musiikki elää osana musiikkikulttuuria. 
 
Anssi Mattilan mielestä barokkivallankumouksessa ei kuitenkaan ollut kyse 
siitä, että historiallisesti informoituneet soittajat olisivat kiiruhtaneet omimaan 
1600–1700 -luvun peruukkipäitä itselleen. ”Barokkia voi aivan hyvin soittaa 
moderneilla soittimilla. Kaikkien pitäisi soittaa barokkimusiikkia jossain 
vaiheessa”, hän sanoo. ”Barokissa rakennetaan jännitteitä jotka sitten 
puretaan, selvitetään. Se on kuin hyvä keskustelu ja onnistunut väittely. Se 
puhdistaa ihmissielun kuonasta.” 
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Barokinrakkaus yhdisti 
 
Anssi Mattilalle vanhan musiikin villitys ei ollut nuorisokapinaa vaan 
musiikinrakkautta. ”Olin klassikkofriikki jo 8-vuotiaana. 15-vuotiaana aloin 
soittaa urkuja juuri barokin takia. En voi selittää, miksi pidin barokista niin 
paljon”, Mattila toteaa.  
 
Ja 1980-luvulla Mattilan ympärillä oli suuri joukko samanhenkisiä opiskelijoita. 
Se oli hämmennyksen ja maanisen innostuksen kautta, jolloin kokoonnuttiin, 
soitettiin yhdessä, kuunneltiin valtavasti levyjä. ”Minun korkeakouluni ovat 
olleet Nikolaus Harnoncourtin ja Gustav Leonhardtin levytykset Bachin 
kantaateista. Ne olivat valtavia elämyksiä.” Sattumalta oikeat ihmiset alkoivat 
kohdata toisiaan. Kun niin paljon innostusta pakkautui yhteen, alkoi syntyä 
merkittäviä asioita.  
 
Kuudennen kerroksen orkesteri perustettiin vuonna 1989. Ratkaiseva 
käännekohta tapahtui kuitenkin jo huhtikuussa 1985, kun Helsingin 
Kamarijouset järjesti Bach-viikon yhdessä Anssi Mattilan ja nokkahuilisti Rabbe 
Forsmanin kanssa. Helsingin Kamarijouset oli nuorten musiikinopiskelijoiden 
perustama orkesteri, joka ei ollut barokkiorkesteri, mutta siinä sattui 
soittamaan monia niistä, jotka myöhemmin muodostivat Kuudennen kerroksen 
orkesterin rungon.  
 
Bach-viikon näyttämönä toimi Ritarihuone, jossa Suomalainen barokkiorkesteri 
19.10.2014 avaa residenssisarjansa. Vuonna 1985 esitettiin kuudessa 
konsertissa lähes kaikki Bachin orkesteriteokset. Siitä tuli tapaus, joka kokosi 
yhteen Suomen vanhan musiikin voimat ja toi uudenlaisen, ”puhuvan” musiikin 
yleisön tietoon.  
 
Kuudennen kerroksen orkesteri otti nimensä treenikämpästään Fredrikinkadun 
ja Malminkadun risteyksessä sijaitsevassa talossa, jossa Akatemian vanhan 
musiikin väki oli evakossa. Ensikonsertti pidettiin marraskuussa 1989 
Saksalaisessa kirkossa, ja ohjelmistossa oli esimerkiksi Jean-Féry Rebelin Les 
elemens, joka oli kaoottisia riitasointujaan ja säveltäjän sukunimeä myöten mitä 
sopivin teos tekemään vanhan musiikin historiaa.  
 
Tässä vaiheessa monet olivat ehtineet myös opiskella ulkomailla. Suomalaiset 
lähtivät ennen kaikkea Hollantiin ja Sveitsiin. ”Ulkomailla oli todella kivaa, ja 
soittoni muuttui totaalisesti. Silloin tajusin miltä soiton täytyy tuntua käsissä”, 
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Anssi Mattila muistelee cembalo-opintojaan Utrechtissa. Suomalaisilla oli 
valtava uusien näkökulmien nälkä, mutta lähtö ulkomaille ei ollut mikään outo 
juttu: ”Me olimme sitä interrail-sukupolvea.” 
 
Vaihtoehtoja rutiineille 
 
25 vuoden takainen aika ei ole jäänyt historiaan vain vanhan musiikin 
tulemisena. Itse asiassa barokkivallankumous oli osa suurempaa murroskautta, 
jolloin areenalle astuivat sellaiset nykyiset huippuvientituotteet kuin Karita 
Mattila, Esa-Pekka Salonen, Helsingin Juniorijouset tai Magnus Lindberg. 
Suomen ”musiikki-ihmettä” ei olisi syntynyt ilman pölyttyneen musiikkielämän 
roisia kyseenalaistamista, jonka keulahahmo oli Avanti!. Ajan kapinahengen 
ruumiillistava oli paljon lähempänä silloista vanhan musiikin liikettä kuin usein 
ajatellaankaan. Monet Avanti!:n soittajista olivat myös uudenlaisesta barokista 
kiinnostuneita muusikoita, Avanti!n ensikonsertissa esitettiin barokkia, ja 
Suvisoitto-festivaalilla vanhalla musiikilla oli alussa tärkeä rooli.  
 
Uuden polven muusikot horjuttivat käsitystä klassisesta musiikista pelkkänä 
tuttuakin tutumpien sinfonioiden, konserttojen ja oopperoiden jatkuvana 
toistona ja kääntyivät vaihtoehtoisen, vanhan ja uuden, repertuaarin puoleen. 
Nuori sukupolvi nousi orkestereiden virkamiesmäistä rutinoituneisuutta ja 
musiikin mekaanista toistamista vastaan ja toi musiikkielämään uteliaisuuden 
ja monipuolisuuden.  
 
Uteliaisuus ei sammu 
 
Vanhan musiikin liikettä energisoi edelleen uuden jano ja kadonneiden 
aarteiden metsästys. Vuonna 1987 Mattila joutui kopioimaan Rameaun 
Anacréon-oopperan materiaalin Utrechtin kirjastossa. Nykyään internet 
helpottaa ja ruokkii vanhan musiikin muusikoiden työtä suunnattomasti. 
 
Internet on suurimpia tekijöitä, joka erottaa 1980-luvun 2010-luvusta, mutta 
moni muukin asia on toisin. Syntyessään suomalainen barokkiliike kohtasi 
innostuksen lisäksi myös paljon vastustusta ja ivallista naureskelua. Nykyään 
vanhaa musiikkia soitetaan sinfoniaorkestereissa ja musiikkiopistoissa, se on 
luonnollinen osa musiikkielämää. 
 
25 vuoden aikana barokkimusiikin taso on koko ajan noussut, mutta Mattila ei 
näe, että itse barokkityylin sisällä olisi tapahtunut olennaista muutosta.  
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”Kuunnellessani alkuaikojen konserttien äänitteitä olen hämmästynyt, kuinka 
ajankohtaisia tulkinnat ovat yhä. Se svengi ja dynamiikka oli kokonaan uutta 
1980-luvulla ja se on yhä se meidän juttu. Ettei soiteta vain nuotteja pötkössä, 
vaan musiikissa tapahtuu koko ajan jotain.” 
 
Auli Särkiö 
 
Anssi Mattilan haastattelun lisäksi lähteenä on käytetty Hanne Lundin kirjallista 
työtä ”Konserttimusiikin Dingo-ilmiö” – Barokkiorkesterien esiinnousu Suomessa 
1980-luvulla (2014) sekä Antti Häyrysen artikkelia ”Oi se ihana 80-luku...” (Rondo 
Classic 1/2014) 
	  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SUOMALAINEN BAROKKIORKESTERI 1989–2014 

Neljännesvuosisata vanhan ajan hermolla 

 
Vuonna 1989 joukko barokkimusiikkiin perehtyneitä musiikinopiskelijoita ja 
nuoria muusikoita ryhtyi harjoittelemaan yhdessä keulahahmonaan Sibelius-
Akatemian cembalonsoiton lehtori Anssi Mattila. Mattilan ryhmän harjoitukset 
olivat Sibelius-Akatemian Fredrikinkadun toimipisteen kuudennessa kerrok-
sessa, mistä orkesterin alkuperäinen nimi ”Kuudennen kerroksen orkesteri” 
juontuu.  
Toiminnan sisältöä, valtakunnallista laajuutta ja kansainvälistä edustavuutta 
kuvaavampi nimi Suomalainen barokkiorkesteri otettiin käyttöön vuonna 
2010. Nimen englanninkielisestä versiosta The Finnish Baroque Orchestra 
muodostettiin puhekieleen istuva FiBO-lyhenne sekä tunnukset nettisivustolle. 
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Barokkiliike rantautuu Suomeen 
 
Kuudennen kerroksen orkesterin perustaminen liitti Suomen Keski-Euroopassa 
käynnistyneeseen barokkimusiikkiliikkeeseen. Orkesterin konserteissa 1990-
luvulla saatiin ensimmäistä kertaa Suomessa kuulla barokin suurteoksia 
tyylinmukaisina periodisoitinesityksinä. Tuolloin orkesteri esitti mm. J. S. Bachin 
Brandenburgilaiset konsertot, Bachin kantaatteja ja Jouluoratorion, G. F. 
Händelin Messias-oratorion, Arcangelo Corellin concerto grossoja, Antonio 
Vivaldin konserttoja ja Henry Purcellin oodeja. 
Tyylinmukainen esittäminen on nykyisin käsite, joka on saanut uusia muotoja ja 
näkökulmia kasvaen ulos alkuaikojen puritanistisesta suhtautumisesta. 
Barokkiorkesterin näkökulma on sekä tuore että tutkiva, utelias ja muusik-
kouteen perustuva. Ääni-ihannetta etsitään vanhojen mallien mukaan 
trimmatuista soittimista, suolikielistä ja nykypäiviin asti säilyneistä soittimista ja 
elävä tulkinta rakentuu tiedossa olevia  artikulaatio- ja fraseerausoppeja 
soveltaen, mutta muusikkoutta painottaen.  
 
Keskeisiä suurteoksia ja oopperoita 
 
Yksi barokin suurimmista merkkiteoksista, Bachin Matteus-passio tuli 
orkesterin ohjelmaan ensimmäistä kertaa vuonna 1999. Vuodesta 2001 
orkesteri on ollut sekakuoro Suomen Laulun perinteikkään Matteus-passion 
soittajistona syventäen vuosi vuodelta osaamistaan.  Bachin h-mollimessu 
puolestaan tuli orkesterin ohjelmistoon keväällä 2000, minkä jälkeen sitä on 
esitetty useiden kuorojen kanssa.  Orkesterin vankaksi perusohjelmistoksi ovat 
muodostuneet myös muut barokin ajan suurteokset kuorolle ja orkesterille. 
Näistä mainittakoon nykyisin lähes vuosittain esitettävät  Bachin Johannes-
passio ja Jouluoratorio sekä Händelin Messias. 
Anssi Mattilan johtajakaudella orkesteri oli mukana myös barokkioopperoiden 
esityksissä, joita toteutettiin yhteistyössä mm. monitaiteellisen Taite ry:n 
kanssa. Teokset olivat M.-A. Charpentierin Les Arts florissants, Ch. W. Gluckin 
Orfeo ed Eurydice, Purcellin Dido and Aeneas ja Rébelin Ulysse. 
Turun ollessa Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2011 orkesteri 
osallistui  ainutlaatuiseen projektiin, jossa italialaisen Carlo Agostino Badian 
vuonna 1692 säveltämä ”Opera d´Alvilda in Abo”  esitettiin oopperan aidolla 
huipennuspaikalla Turussa. Pohjolan amatsoninaisista kertova ooppera sai 
lennokkaan tulkinnan ja sisälsi uraauurtavaan työhön muutenkin liittyvää 
teosten rekonstruointia. 
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Hienoja harvinaisuuksia ja kantaohjelmiston laajennusta 
 
Keskeisten teosten ohella on konserteissa orkesterin alkuajoista lähtien 
soitettu myös kiinnostavia harvinaisuuksia.  Näitä on löytynyt arkistojen 
kätköistä  eri maiden kirjastoista innostuneiden tutkimusretkien tuloksena. 
Anssi Mattilan lisäksi arkistoja on kaivellut  Jukka Rautasalo, joka laajensi 
orkesterin perusohjelmistoa klassiseen repertuaariin ja liitti ohjelmiin Crusellin, 
Ferlingin ja Tulinbergin teoksia.  Ohjelmiston laajentamista yhä myöhemmille 
vuosikymmenille jatkoi Tuomas Hannikainen, jonka kokoamassa sarjassa 
Beethoven juurineen orkesteri esitti ensimmäistä kertaa Suomessa kaikki 
Beethovenin sinfoniat tyylinmukaisuuteen perehtyen. Konserttien muu 
ohjelmisto koostui arkistojen kätköistä löytyneistä klassisen kauden 
harvinaisuuksista. Herkkupaloja löytyi myös vuonna 2009, kun tuli kuluneeksi 
200 vuotta Suomen liittämisestä Venäjän keisarikuntaan. Orkesteri esitti 
Tuomas Hannikaisen johdolla  Ruotsissa ja Venäjällä 1800-luvulla sävellettyä 
musiikkia. 
Arkistoja ovat kaivelleet myös orkesterin päävierailijat  2010-luvulla: Georg 
Kallweitin johtamissa barokkiohjelmissa katse kääntyi  takaisin myös Bachia 
edeltäneeseen aikaan.  Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch puolestaan johti Christoph 
Graupnerin vähemmän tunnettua tuotantoa konserteissa ja kahdella levyllä. 
Markku Luolajan-Mikkolan aloitteesta orkesterin ohjelmisto on laajentunut 
myös uuteen musiikkiin. Orkesteri on ottanut asiakseen tilata uusia teoksia 
barokkiorkesterikokoonpanoille  kotimaisilta säveltäjiltä. Samassa yhteydessä 
orkesteri on laajentanut edelleenkin soittimistovalikoimaansa sellaisiinkin 
harvinaisuuksiin kuin chalumeau ja viola d´amore. 
 
Konsertteja, tallenteita, palkintoja 
 
Orkesterin raikkaita esityksiä on kuultu Suomen kaikilla merkittävimmillä 
festivaaleilla. Helsingin juhlaviikot on kuulunut useana vuonna orkesterin 
kumppaneihin. Muista kotimaisista festivaalikumppaneista mainittakoon Turun 
musiikkijuhlat, Kuhmon kamarimusiikki, Crusell-viikot, Korsholman musiikki-
juhlat, Musiikkia linnassa (Hämeenlinna),  Musiikkia ennen romantiikkaa (Yle),  
Janakkalan barokki, Vantaan barokki,  Lieksan vaskiviikko, Tuusulanjärven 
kamarimusiikki ja Les Lumières. Säännöllisenä festivaalikumppanina 
orkesterilla on ollut Kymijoen Lohisoitto vuodesta 2010 alkaen.  Vuonna 2010 
orkesteri otti myös vastuun barokkifestivaalin järjestämisestä Vantaalla. 
Festivaalin nimi muuttui BRQ Vantaa –festivaaliksi vuonna 2013. Vuodesta 2014 
alkaen festivaali on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä. 
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Orkesteri on saanut kunniamainintoja ja palkintoja sekä kiittäviä arvosteluja 
niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä lehdistössä. Kuudennen kerroksen 
orkesteri sai Yleisradion myöntämän Vuoden 2000 musiikkiteko –kunnia-
maininnan Ulysse-oopperan esittämisestä. CD-levy Classical Age in Finland 
valittiin Ylen Vuoden levyksi vuonna 2001, ja se sai myös ääni- ja kuvatallenne-
tuottajien Janne-palkinnon. Yleisradion vuoden levy –maininnan sai myös 
Graupnerin sarjoja esittelevä levy, joka toteutettiin Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilchin 
johdolla 2013. Orkesterin raikkaita live-esityksiä on tallennettu kautta historian 
ja monipuolinen kokoelma erilaista ohjelmistoa on kaikkien kuultavana 
orkesterin YouTube –tilillä. 
Orkesterin normaaliin toimintaan kuuluu konsertointi kotikaupungissa 
Helsingissä sekä säännöllinen valtakunnallinen kiertuetoiminta. Ulkomaisia 
vierailukohteita ovat olleet mm. Saksa, Venäjä, Italia, Viro, Itävalta, Unkari, 
Sanghai ja Ruotsi. 
 
Taiteellinen johto  
 
Suomalaisen barokkiorkesterin rakenne on muodostunut soittajalähtöiseksi.  
Soittajien keskuudesta valittavalla orkesteritoimikunnalla on merkittävä rooli 
orkesterin kehittämisessä, ja se mm. valitsee taiteelliset johtajat määräkausiksi. 
Kullekin kaudelle muodostuu oma luonne, joka osaltaan vaikuttaa orkesterin 
toimintakulttuuriin ja ohjelmistoon.  
Orkesterin perustajan Anssi Mattilan kaudella kuultiin ensi kertaa barokin 
perusohjelmistoa tyylinmukaisina esityksinä.  Tyylinmukainen into pulppusi 
myös erilaisiin tutkimusretkiin mm. oopperaohjelmiston pariin. Uuden 
orkesterin perustamiseen liittyvät rakenteelliset  ja taloudelliset haasteet 
raamittivat tekemisiä samoin kuin moni muu käytännön haaste kuten barokkiin 
perehtyneiden soittajien harvalukuisuus ja soittimistohaasteet. 
Jukka Rautasalon kaudella orkesterin ohjelmisto laajeni barokista klassismiin. 
Muusikot laajensivat samalla soitinvalikoimiaan, ja asiasta kiinnostuneita 
taitavia soittajia alkoi löytyä entistä enemmän. Orkesterin toiminnan 
vuosittainen määrä lisääntyi taiteellisen johtajan toimenkuvaan liittyneen 
aktiivisen konserttimanageroinnin ansiosta. 
Tuomas Hannikaisen kausi jatkoi luontevasti Jukka Rautasalon aloittamaa linjaa 
ohjelmisto-osaamisen ja tyylinmukaisuustietoisuuden laajentamisesta. 
Beethoven juurineen –sarjan puitteissa kuultiin kaikki Beethovenin sinfoniat  
ensi kertaa Suomessa alkuperäissoittimilla esitettynä. 
Markku Luolajan-Mikkolan kautta voidaan kuvailla kasvun ja uusien konseptien 
kaudeksi. Orkesterin toiminta projektimäärissä kasvoi ennätyksellisiin lukemiin, 
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ja taloudelliset toimintaedellytykset paranivat useiden henkilöiden työpa-
noksen ansiosta.  Ohjelmisto laajeni entisestään, ja mukaan tuli uusi musiikki, 
erityisesti barokkiorkesterille itselleen tehdyt tilausteokset. Kauden aikana 
orkesteriprojekteja johtivat ja ohjelmistosuunnittelua tekivät myös päävierailijat 
Georg Kallweit ja Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch. 
Tammikuussa 2014 kautensa aloittanut Antti Tikkanen on ottanut asiakseen 
lisätä orkesterilaisten vastuuta, jolloin konsertteja toteutetaan usein ilman 
kapellimestaria. Orkesterin piirissä sekä taiteellisten johtajien näkemysten 
mukaan laatukysymykset ovat aina olleet merkittävässä roolissa. Työ on 
tuottanut hyviä tuloksia, joista osoituksena ovat olleet pääasiassa kiittävät 
konserttiarvostelut sekä muut palkinnot kautta koko orkesterin historian. 
 
TAITEELLISET JOHTAJAT 
Anssi Mattila 1989–2000 
Jukka Rautasalo 2001–2004 
Tuomas Hannikainen 2005–2009 
Markku Luolajan-Mikkola 2010–2013 
Antti Tikkanen 2014– 
 
PÄÄVIERAILIJAT 
Georg Kallweit 2010–2012 
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch 2012–2013 
 
VIERAILEVAT TAITEILIJAT 
Orkesterin kotisivulla kerrotaan lukuisista niin kotimaisista kuin ulkomaisista 
solisti- ja kapellimestarivieraista.  
 
Konsepteja ja koulutusta  
 
Vuodesta 2009 alkaen orkesterin toimintatapoihin on kasvanut toimelias ja 
uusia konsepteja luova toimintakulttuuri. Sen tuotoksena konserttitoiminta on 
löytänyt uusia ilmentymiä makoilukonserteissa ja kotikonserteissa sekä 
erilaisissa tempauksissa. Tärkeäksi on muodostunut myös FiBO Collegium –
koulutustoiminta, joka vastaa musiikkioppilaitoksissa olevaan suureen 
tarpeeseen barokkiohjelmiston erityisosaamisen tuomiseksi jo lasten käyttöön. 
Koulutusprojektit vaihtelevat pienimuotoisesta kurssi- ja jatkokoulutus-
toiminnasta aina suurprojekteihin, joissa mestarit ja kisällit musisoivat yhdessä 
ja erikseen.  
L. K. 


