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Gabriel Fauré: Requiem

Pamiersissa aivan eteläisessä Ranskassa 
syntynyttä Gabriel Fauréta (1845-1924)pide-
tään etenkin ranskalaisen laulun mestarina 
sekä arvostettuna kamarimusiikki- ja piano-
säveltäjänä. Fauré opiskeli pianonsoittoa 
vuodesta 1861 Camille Saint-Saёnsin joh-
dolla, joka tutustutti hänet mm. Franz Lisztin 
ja Richard Wagnerin musiikkiin. Säveltäjien 
välille syntyi kestävä kollegiaalinen ystävyys, 
ja lopulta Fauré seurasi opettajaansa Pariisin 
La Madeleine –kirkon pääurkurina. Faurén 
ensimmäinen julkaistu teos oli kirjoitettu 
pianolle (1863), mutta jo pian tämän jälkeen 
alkoi syntyä lauluja pianon säestyksellä. 
Orkesteri- ja kamarimusiikin vuoro oli vasta 
1870-luvun puolella. Ensimmäiset ideat ja 
aihiot Requiemiin lienevät vuodelta 1877, 
kymmenisen vuotta ennen teoksen ensim-
mäisen version valmistumista.

Requiemin ensimmäinen versio oli viisiosai-
nen ja orkesterikokoonpanolta huomatta-
vasti lopullista pienempi: mm. viulut (Sanc-
tus-osan sooloviuluosuutta lukuun ottamatta) 
ja puhaltimet puuttuivat kokonaan. Teoksen 
nyt esitettävä täydellinen 7-osainen versio 
valmistui vuonna 1893, mutta silloinkin vain 
pienelle orkesterille soitinnettuna. Mukana on 
kuitenkin sopraanon lisäksi nyt myös barito-
ni-solisti, harppu, urut, sekä vaskipuhaltimia. 
Jousisto koostuu sooloviulun lisäksi edelleen 
vain alttoviuluista, selloista ja kontrabassois-
ta. Lopullinen, sittemmin suosituimmaksi 
noussut ns. sinfoninen versio, valmistui vuo-
den 1899 syksyllä ja julkaistiin seuraavana 
vuonna. Siihen Fauré oli lisännyt viulut sekä 
puupuhaltimet.

Fauré oli vähäeleisen, sisäistyneen ilmaisun 
mestari. Hänen sävelkielensä oli sen ver-
ran persoonallista ja riippumatonta, että se 
kykeni mukautumaan säveltäjän elinaika-
na tapahtuneisiin musiikkimaailman suuriin 
tyylillisiin muutoksiin. Fauré itse ei lähtenyt 
kokeilujen tielle, vaan pysyi uskollisena omal-
le estetiikalleen, samoin kuin esim. Rahma-
ninov. Requiem herätti jo valmistuessaan 
tunteita puolesta ja vastaan, sillä se oli jän-
nittävä yhdistelmä requiem-muodon majes-
teettisuutta sekä Faurén tyylin rauhallista 
hengellisyyttä. Joidenkin kriitikoiden mielestä 
sielunmessu ei ollut riittävän vakava, mutta 
säveltäjä näki kuoleman lähinnä helpottava-
na vapautuksena tuskallisen kokemuksen 
sijasta.

Faurén Requiem on luonteeltaan hyvin eri-
lainen kuin esimerkiksi Berliozin, Verdin tai 
Brittenin Requiemit, sillä sen sävelkieli on 
yleisilmeeltään läpikuultavan seesteistä, rau-
hallista ja herkkää. Teoksessa ei ole varsi-
naisia nopeita osia, dynamiikka on pääosin 
vaimeaa, ja sointivärit usein alemmista rekis-
tereistä. ”Kauhistuttavan kuvan viimeisestä 
tuomiosta”, eli Dies Irae –osan, Fauré sivuut-
taa kokonaan. Tasapainoilu valon ja pimey-
den välillä saa ratkaisunsa teoksen päättä-
vässä, taivaalliseksi kuvatussa In paradisum 
–osassa, joka johtaa kuulijan viattomuuden 
ja rauhan maailmaan. Fauré lisäsi kokonai-
suuteen Offertoire –osan vuonna 1889. Kol-
me vuotta myöhemmin hän liitti siihen myös 
Libera me –osan, joka oli sävelletty alun perin 
baritonille ja uruille toistakymmentä vuotta 
aiemmin.

Sinfonia Lahden nuottitelineillä Requiem on 
nyt kolmatta kertaa sitten vuosien 1983 ja 
1996.

Hannu Kivilä



Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem K.626

Keväällä 1791 Wolfgang Amadeus Mozartia 
(1756 – 1791) lähestyi tuntematon herras-
mies, joka juhlallisesti ilmoitti isäntänsä halu-
avan tilata häneltä sielunmessun. Tarjous oli 
varsin avokätinen, ja kroonisesta rahapulasta 
kärsinyt säveltäjä päätti tavattomasta työ-
taakastaan huolimatta hyväksyä tilauksen. 
Mozart työskenteli Requiemin parissa alku-
kesästä 1791, mutta joutui keskeyttämään 
työn kahden oopperan, La Clemenza di Titon 
ja Taikahuilun vuoksi. Sielunmessua Mozart 
työsti kuolemaansa saakka; hänen tiedetään 
harjoittaneen teosta ystäviensä kanssa vielä 
nelisen tuntia ennen lopullista poismenoaan. 

Nykyään on tiedossa, että salaperäinen 
toimeksiantaja oli kreivi Franz von Wal-
segg-Stuppach, jonka vaimo oli kuol-
lut saman vuoden helmikuussa. Kreivi oli 
innokas ja kyvykäskin harrastajamuusikko. 
Hänen ajatuksenaan oli yrittää päteä julkai-
semalla sielunmessu omissa nimissään. 

Tilaukseen liittynyt rahallinen puoli hoidettiin 
kokonaisuudessaan mitä suurimmalla sala-
peräisyydellä, asiamiehen välityksellä. Mies 
ilmestyi useamman kerran Mozartin ovelle 
ennalta ilmoittamatta kyselemään työn edis-
tymistä. Vakavasti sairas ja tunnetun tai-
kauskoinen säveltäjä todennäköisesti aavisti 
oman kohtalonsa, ja nämä oudot käynnit oli-
vat omiaan lisäämään tunnelman kolkkoutta.

Palatessaan Requiemin pariin myöhään 
syksyllä 1791 Mozart oli jo kuolemansairas; 
osa teoksesta on kirjaimellisesti sävellet-
ty kuolinvuoteella. Teos jäi Mozartin lesken 
Constanzen kauhuksi kesken. Tilaaja oli jo 
ennättänyt maksaa Requiemin loppumak-
sun, ja leski pelkäsi joutuvansa palauttamaan 
rahat, mikäli teos olisi luovutettu keskeneräi-
senä. Constanze tiedusteli eräiden tunnettu-
jen wieniläissäveltäjien ja Mozartin läheisten 
ystävien, kuten Joseph Eyblerin (1765 – 

1846) ja Maximilian Stadlerin (1748 – 1833) 
halukkuutta tehtävään. Lopulliseksi valinnak-
si tuli kuitenkin Mozartin oppilas Franz Xaver 
Süssmayr (1766 – 1803). 

Mozartin etevimpiin oppilaisiin kuulunut Süs-
smayr oli luonnollisin vaihtoehto, sillä hän oli 
viettänyt mestarinsa kanssa runsaasti aikaa 
tämän viimeisenä elinvuotena, soittanut use-
aan kertaan läpi Requiemin orkesteriosuuk-
sia ja keskustellut teoksen soitinnuksesta 
säveltäjän kanssa. Jää ikuiseksi arvoituksek-
si, miksi Constanze ei pyytänyt Süssmayria 
alun alkaenkin teoksen täydentäjäksi. 

Requiemin kahdestatoista osasta vain 
avausosa Requiem Aeternam – Kyrie Elei-
son on kokonaan Mozartin käsialaa. Suurin 
osa muista osista on ainoastaan vokaa-
liosuuksiltaan Mozartin säveltämiä. Bassolin-
jat ja sointupohja ovat myös Mozartin, vain 
orkesteriosuudet puuttuvat. Niidenkin osalta 
säveltäjä ehti antaa yksityiskohtaisia ohjeita. 

Tuntemattomasta syystä Mozart sävelsi 
teoksen seitsemännen ja kahdeksannen 
osan ennen kuudetta, Lacrymosaa (”Kyy-
neleet”). Tästä osasta ennätti valmistua vain 
kahdeksan ensimmäistä tahtia ennen kuin 
kuolo korjasi säveltäjän. Luonnoksia ja kat-
kelmia on olemassa muistakin osista, kuten 
Tuba mirumin pasuunasoolo. Süssmayr täy-
densi Lacrymosan ja sävelsi kokonaan loput 
kolme osaa. Niitä Mozart ei ehtinyt edes 
aloittaa. 

Süssmayr hyödynsi orkestraatioissaan pää-
osin Stadlerin ja Eyblerin kaavailuja. Viimei-
sessä osassa hän kertasi Mozartin avaus-
osan musiikin, mikä Constanzen mukaan 
oli ollut säveltäjän itsensä idea. Süssmayrin 
kannalta haastavinta oli toki säveltää koko-
naan itsenäisesti Sanctus, Benedictus ja 



Agnus Dei. Tämän tehtävän edessä päte-
vämmiltäkin kollegoilta - kuten Eybleriltä - oli 
mennyt sisu kaulaan. Eybler oli tehnyt hyviä 
orkestraatioehdotuksia Requiemiin, mutta 
luopunut leikistä parin tahdin jälkeen yritet-
tyään melko avuttomasti täydentää Lacry-
mosaa. Süssmayrilla sen sijaan riitti kanttia ja 
päättäväisyyttä. Hän sai Requiemin viimeis-
teltyä vuoden 1792 loppuun mennessä. Süs-
smayrin säveltämien osuuksien laatutasosta 
vallitsee runsaasti mielipiteitä, joskin Agnus 
Deitä pidetään niistä onnistuneimpana. 

Luovutettaessa Süssmayrin kirjoittamaa ja 
täydentämää partituuria kreivi Walseggille ei 
esitetty minkäänlaista selvitystä säveltäjien 
osuuksista. Teosta pidettiin pitkään koko-
naan Mozartin säveltämänä, joskin lähipiiri oli 
toki tietoinen teoksen alkuperästä. Sekaan-
nusta lisäsi vielä kreivi Walseggin omistaman 
partituurin katoaminen miltei 50 vuodeksi. 
Se löytyi uudelleen vasta 1839, ja tutkijoiden 
onneksi myös Mozartin keskeneräiset käsi-
kirjoitukset ovat säilyneet; molemmat ovat 
visusti tallessa Itävallan kansalliskirjastossa 
Wienissä. 

Käsikirjoituksia vertailemalla on voitu osoit-
taa, mikä osuus kuuluu kenellekin. Asia 
ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen, 
koska mestari ja oppilas kävivät runsaasti 
keskusteluja työn alla olleesta teoksesta ja 
soittivat keskenään stemmoja läpi. Toden-
näköisesti Mozart esitteli Süssmayrille niitä 
ideoitaan, joita hän ei vielä ollut ennättänyt 
pistää paperille, ja näitä ajatuksia Süssmayr 
lienee hyödyntänyt omassa osuudessaan. 
Joka tapauksessa teos heijastelee keskei-
siltä osiltaan Mozartin suurenmoista luomis-
voimaa.

Illan konsertissa kuultava versio perustuu 
paitsi Süssmayriin, myös saksalaisen altto-
viulistin ja musiikkitieteilijän Franz Beyerin 
(1922 – 2018) revisioon vuodelta 1971. On 
sanottu, että Beyer toimitti Requiemin kuiva-
pesuun ja tahranpoistoon. Oman kertoman-
sa mukaan hänen päämääränsä oli korjata 
Süssmayrin ilmiselvät virheet ja värittää teos 
soitinnuksen osalta Mozartin oman paletin 
mukaiseksi. Ilmeisenä esikuvana on toimi-
nut ainoa Mozartin loppuunsaattama osa, 
Requiem aeternam. Beyerin versio on nykyi-
sin laajalti hyväksytty ja vakiinnuttamassa 
asemansa, mistä todistavat useiden huippu-
nimien levytykset ja konserttiesitykset. 

Pekka Miettinen



Gabriel Fauré: Requiem op. 48

1. Introitus et Kyrie
Coro:
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam.
Ad te omnis caro veniet.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

2. Offertorium
Coro:
O Domine Jesu Christe,
Rex gloriae,
libera animas defunctorum
de poenis inferni
et de profundo lacu.

O Domine Jesu Christe,
Rex gloriae,
libera animas defunctorum
de ore leonis,
ne absorbeat eas Tartarus,
ne cadant in obscurum.

Solo (Baritono):
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte
transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Coro:
O Domine Jesu Christe,
Rex gloriae,
libera animas defunctorum
de poenis inferni
et de profundo lacu
ne cadant in obscurum.

Amen.

Sielunmessu

1. Johdanto ja Herra armahda
Kuoro:
Ikuinen lepo suo heille, Herra
ja ikuinen valkeus loistakoon heille.

Sinulle, Jumala, kaikuu Siionin ylistyslaulu,
ja Sinun nimeesi rukoillaan Jerusalemissa.

Kuule rukoukseni.
Sinun luoksesi palaa kaikki liha.

Herra, armahda.
Kristus, armahda.
Herra, armahda.

2. Uhrilahja
Kuoro:
Oi Herra Jeesus Kristus,
autuuden Kuningas,
vapauta kuolleiden uskovaisten sielut
helvetin tuskista
ja kadotuksen syvyyksistä.

Oi Herra Jeesus Kristus,
autuuden Kuningas,
vapauta kuolleiden uskovaisten sielut
leijonan kidasta,
ettei helvetti heitä nielisi,
etteivät he vaipuisi pimeään.

Baritonisoolo:
Kiitosta ja ylistystä Sinulle, Herra,
uhrina tuomme:
ota ne vastaan niiden sielujen puolesta,
joiden muistoa tänään vaalimme:
suo heidän, Herra, kuolemasta
siirtyä elämään,
kuten muinoin lupasit Abrahamille 
ja hänen jälkeläisilleen.

Kuoro:
Oi Herra Jeesus Kristus,
autuuden Kuningas,
vapauta kuolleiden uskovaisten sielut
helvetin ikeestä
ja kadotuksen syvyyksistä
etteivät he vaipuisi pimeään.

Aamen.



3. Sanctus 
Coro:
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelcis!

4. Pie Jesu
Solo (Soprano):
Pie Jesu, Domine, dona eis requiem;
dona eis sempiternam requiem.

5. Agnus Dei
Coro:
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem,
sempiternam requiem.

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

6. Libera me
Solo (Baritono):
Libera me, Domine, de morte aeterna
in die illa tremenda, in die illa
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per ignem.

Coro:
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit atque ventura ira.

Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies illa, dies magna et amara valde.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Libera me, Domine, de morte aeterna
in die illa tremenda, in die illa
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per ignem.

Solo (Baritono) et Coro:
Libera me, Domine, de morte aeterna.

3. Pyhä 
Kuoro:
Pyhä, pyhä, pyhä,
Herra Jumala Sebaot!
Täynnä ovat taivas ja maa Sinun kunniaasi.
Hoosianna korkeuksissa!

4. Armollinen Jeesus
Sopraanosoolo:
Armollinen Jeesus, anna heille rauha,
anna heille ikuinen rauha.

5. Jumalan Karitsa
Kuoro:
Jumalan Karitsa,
joka pois otat maailman synnit,
anna heille rauha.

Jumalan Karitsa,
joka pois otat maailman synnit,
anna heille rauha,
anna heille ikuinen rauha.

Ikuinen valo loistakoon heille, Herra,
pyhiesi kanssa iankaikkisesti,
sillä olet lempeä.

Ikuinen rauha anna heille, Herra,
ja ikuinen valo loistakoon heille.

6. Vapauta minut
Baritonisoolo:
Vapauta minut, Herra, ikuisesta kuolemasta
sinä kauhun päivänä,
kun järkkyy taivas ja maa,
kun saavut tuomitsemaan maailman tulella.

Kuoro:
Tutisen pelosta, ja vapisen,
vartoessani tuomion ja vihan päivää, joka tulee.

Tuo päivä, vihan päivä,
onnettomuuden ja kurjuuden päivä,
tuo päivä, suuri päivä ja niin katkera.

Ikuinen rauha anna heille, Herra,
ja ikuinen valo loistakoon heille.

Vapauta minut, Herra, ikuisesta kuolemasta
sinä kauhun päivänä,
kun järkkyy taivas ja maa,
kun saavut tuomitsemaan maailman tulella.

Baritonisoolo ja kuoro:
Vapahda minut, Herra, ikuiselta kuolemalta.



7. In paradisum
Coro:
In paradisum deducant angeli;
in tuo adventu suscipant te martyres
et perducant te
in civitatem sanctam Jerusalem.

Coro angelorum te suscipiat
et cum Lazaro,
quondam paupere,
aeternam habeas requiem.

7. Paratiisiin
Kuoro:
Ottakoot enkelit heidät vastaan paratiisissa;
ja saapuessasi olkoot Marttyyrit sinua 
vastassa
ja johtakoot sinut
pyhään kaupunkiin, Jerusalemiin.

Enkelten kuoro ottakoon sinut vastaan
ja kuten Lasaruksella, 
joka hänkin kerran oli vain kerjäläinen,
sinun olkoon ikuinen rauha.

Suom. Kimmo Pihlajamaa



Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

1. Introitus
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet.
Dona eis, Domine,
dona eis requiem aeternam.
Et lux perpetua luceat eis.

2. Kyrie
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

3. Sequenz 
Dies irae

Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla. 

Quantus tremor est futurus, 
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum

Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
quid quid latet apparebit,
nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus.

Rex tremendae

Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

Requiem

1. Introitus
Herra, anna heille ikuinen lepo,
ja ainainen valkeus loistakoon heille.

Sinulle, Herra, kuuluu kiitosvirsi Siionissa,
ja Sinulle täytetään lupaus Jerusalemissa.

Kuule minun rukoukseni,
Sinun tykösi tulee kaikki liha (luodut).
Anna heille, Herra, 
ikuinen lepo
ja ainainen valkeus loistakoon heille.

2. Kyrie
Kristus armahda.
Herra armahda.
Kristus armahda.

3. Sequenz
Dies irae

Vihan päivä, se päivä
hajottaa maailman tomuksi,
näin todistavat profeetat David ja Sibylla.

Mikä vavistus silloin syntyykään,
kun tuomari saapuu
tutkiakseen kaikki tarkasti ja ankarasti.

Tuba mirum

Ihmeellisellä soinnillaan,
joka kaikuu hautojen valtakuntaan asti,
torvi kutsuu kaikki valtaistuimen eteen.

Kuolema ja luonto mykistyvät hämmästyksestä,
kun kaikki luodut nousevat haudoistaan
vastaamaan tuomarille.
Esiin tuodaan kirjakäärö, 
joka sisältää kaiken sen,
minkä perusteella maailma tuomitaan.

Kun tuomari käy istumaan
paljastuu kaikki, mikä nyt on salattua,
mikään ei jää kostamatta.

Mitä minä raukka silloin voin sanoa?
Ketä voisin anoa puoltajakseni?
Kun vanhurskaskaan ei voi olla varma kohtalostaan.

Rex tremendae

Vapisuttavan kaikkivallan kuningas,
Sinä, joka armostasi pelastat valitut,
pelasta minut, sinä laupeuden lähde.



Recordare

Recordare Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa diae.

Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

Ingemisco tamquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronum exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra
statuens in parte dextra.

Confutatis

Confutatis maledictis
flammis acribus addictis.
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis.

Lacrimosa

Lacrimosa dies illa, 
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus,
Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem.
Amen.

4. Offertorium
Domine Jesu

Domine Jesu Christe,
Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni

Recordare

Rakas Jeesus, muista,
että juuri minun tähteni tulit maailmaan,
älä hukuta minua sinä päivänä.

Sinä etsit minua uupumukseen asti,
sinä lunastit minut ristinkuolemallasi;
pelasta minut, ettei suuri työsi olisi turha.

Vanhurskas koston tuomari,
suo anteeksiannon lahja
tilinteon päivän tullessa.

Syyni tunnossa huokailen,
kasvoni punastuvat häpeästä;
Jumala, säästä katuvaista.
Sinä, joka annoit anteeksi Magdalan Marialle, 
ja kuulit ryövärin rukouksen ristinpuulla,
Sinä olet antanut minullekin toivon.

Minun rukoukseni eivät ole kelvollisia,
mutta suo sinä hyvyydessäsi laupiaasti,
etten palaisi ikuisissa liekeissä.

Anna minulle paikka lampaittesi joukossa,
erota minut vuohista,
aseta minut oikealle puolellesi.

Confutatis

Kun tuomitset kirotut,
määräät heidät piinan liekkeihin,
kutsu minut siunattujesi seuraan.

Rukoilen nöyränä maata vastaan painautuen,
sydän tomuksi särkyneenä:
Huolehdi minusta loppuni hetkellä.

Lacrimosa

Kyyneliä täynnä on se päivä,
jona tomustansa nousee
syyllinen ihminen tuomittavaksi.
Armahda siis häntä, Jumala.
Laupias Herra Jeesus,
anna heille lepo ja rauha.
Aamen.

4. Offertorium
Domine Jesu

Herra Jeesus Kristus,
Kunnian Kuningas,
pelasta kaikkien kuolleitten uskovaisten sielut
helvetin piinasta



et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas Tartarus,
ne cadant in obscurum,

sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,

quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Hostias

Hostias et preces
tibi, Domine, laudis offerimus;
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus,
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.

Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

5. Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

6. Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

7. Agnus Dei
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem.
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem sempiternam.

8. Communio
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

ja syvyyden järvestä.
Pelasta heidät jalopeurojen kidasta,
älköön heitä nielkö Tuoni,
älkööt he vaipuko pimeyteen,

vaan lipunkantaja Pyhä Mikael
johdattakoon heidät pyhään valkeuteen,

jonka jo muinoin lupasit Aabrahamille
ja hänen siemenelleen.

Hostias

Uhrit ja rukoukset 
tuomme Sinulle kiittäen, Herra;
ota ne vastaan niiden sielujen puolesta,
joiden muistoa tänään vietämme,
suo heidän, Herra, siirtyä kuolemasta elämään.

Jonka jo muinoin lupasit Aabrahamille
ja hänen siemenelleen.

5. Sanctus
Pyhä, pyhä, pyhä,
Herra Jumala Sebaot.
Täynnä ovat taivaat ja maa Sinun kunniaasi.
Hoosianna korkeuksissa.

6. Benedictus
Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen.
Hoosianna korkeuksissa.

7. Agnus Dei
Jumalan Karitsa, 
joka pois otat maailman synnin,
anna heille lepo ja rauha.
Jumalan Karitsa, 
joka pois otat maailman synnin,
anna heille iankaikkinen lepo ja rauha.

8. Communio
Loistakoon heille ainainen valkeus, Herra,
pyhiesi seurassa iankaikkisesti,
sillä Sinä olet laupeus.

Anna heille iankaikkinen rauha, Herra,
ja loistakoon heille ainainen valkeus
pyhiesi seurassa iankaikkisesti,
sillä Sinä olet laupeus.

Suom. Erkki Pullinen



Clemens Schuldt, kapellimestari

“Silloin tunsin vapauden. Koin, että voin 
antaa muusikoille kaikkeni, inspiroida heitä ja 
auttaa heitä”. Saksalainen Clemens Schuldt 
(s. 1982) oli 24-vuotias, kun hän ensimmäis-
tä kertaa nosti tahtipuikon orkesterin edessä 
ja tunsi sisäistä voimaa. Tilaisuus oli hyvän-
tekeväisyyskonsertti ja soittajat olivat hänen 
musiikkotovereitaan, mutta mikään ei vähen-
tänyt tunnetta siitä, että käsillä oli elämän 
mullista hetki. Paluuta entiseen ollut. 

Vain neljän vuoden päästä Schuldt nou-
si orkestereiden tietoisuuteen voittamalla 
yhden maailman merkittävimmistä kapelli-
mestarimittelöistä, Lontoon Donatella Flick 
-kilpailun, ja saanut palkinnoksi paitsi monia 
näytönpaikkoja maailman orkestereista myös 
assistenttisopimuksen London Symphony 
Orchestran kanssa. Vuoden aikana hän har-
joitti orkesteria Valeri Gergijeviä varten, oppi 
Simon Rattlelta katseen voiman ja kyseli 
Colin Davisilta kymmeniä ammattilaisuuden 
salaisuuksia. 

Schuldt on luonut mainetta nöyränä kapel-
limestarina, joka kuuntelee myös soittajien 
mielipiteitä. “Kapellimestarina on tärkeä olla 
oma itsensä, tulkita musiikkia rehellisesti. 
Mitä voisin sanoa muusikolle, joka on soit-
tanut jo ennen syntymääni? Mitä muuta kuin 
kohteliaasti kertoa omat ideani ja ihanteeni? 
En voi esittää roolia. On oltava vilpitön”, hän 
kertoi Rory MacLeanin kirjassa Wunderkind 
vuonna 2012. Schuldtin asenne lienee peruja 
hänen viulistivuosiltaan Deutsche Kammer-
philharmonie Bremenistä, joka on tunnettu 
tasa-arvoisesta toimintatavastaan.

Schuldtin musikaalisuus tulee hänen van-
hemmiltaan, jotka olivat tavanneet soittaes-
saan pianolla nelikätistä musiikkia. Pianon 
sijasta pientä Clemensiä kiehtoi jousen kor-

keat värähtelyt, joten soittimeksi valikoitui 
viulu. Myös jääkiekkoa hän piti varteenotet-
tavana harrastuksena, ja vasta 15-vuotiaana 
maila vaihtui lopullisesti viuluun.

Vuodesta 2016 lähtien Münchenin kamari-
orkesterin pääkapellimestarina työskennellyt 
Schuldt vierailee ahkerasti muissakin merk-
kiorkestereissa ympäri maailmaa. Sinfonia 
Lahden lisäksi hänen tämän kauden koho-
kohtiinsa kuuluvat mm. Länsi-Saksan radion 
sinfoniaorkesteri, BBC Philharmonic ja Bour-
nemouthin sinfoniaorkesteri. Kapellimesta-
riopintonsa hän on käynyt Rüdiger Bohnilla 
Düsseldorfissa, Mark Stringerillä Wienissä ja 
Nicolás Pasquet’lla Weimarissa.



Silja Aalto

Silja Aallon musiikillinen lahjakkuus oli vähäl-
lä jäädä vain pienen piirin tietoon. Lapsena 
hän oli käynyt piano- ja viulutunneilla, mut-
ta ajatus ammattilaisuudesta tuntui Aallosta 
kaukaiselta vielä lukiossakin. Hän päätyikin 
opiskelemaan matkailurestonomiksi ja len-
toemännäksi, ja vietti vuosia matkaamalla 
ympäri maailmaa, suurkaupunkien slum-
meista loistokkaisiin resortteihin, ja vaikka 
työ oli unelmien täyttymys, musiikki ei unoh-
tunut. Kerran hänen ystävänsä houkutteli 
Aallon kuoroon ja laulutunneille. Se oli ratkai-
seva hetki; tuli aika valita kahden intohimon 
välillä, ja  pikkuhiljaa vaaka kallistuikin laula-
misen kannalle, eikä aikaa entiselle unelmalle 
enää löytynytkään. Savonlinnan ooppera-
juhlakuoron ja Lahden konservatorion kaut-
ta Aalto päätti viimein vuonna 2015 hakea 
Sibelius-Akatemiaan, josta hän valmistui kol-
me vuotta myöhemmin.  

Vuonna 2017 Aalto sai myös ulkopuolisen 
vakuutuksen oikeasta valinnastaan menes-
tymällä monissa kilpailuissa lyhyen ajan sisäl-
lä. New Yorkissa hän voitti sekä Lyra Inter-
national Vocal Competitionin ja Metropolitan 
Vocal Competitionin, kakkospalkinnot hän 
vei Sydneyn Elizabeth Connel - kilpailussa 
ja PMLF-kilpailussa Tallinnassa. Aaltoa on 
sittemmin kuultu mm. Viron kansallisooppe-

rassa La Bohémen Miminä ja Figaron häiden 
Kreivittärenä. “Laulaminen on minulle kaik-
ki kaikessa. Se on iso osa identiteettiäni ja 
tuottaa minulle mielihyvää. Laulaessani koen 
vapautuvani. Koen antavani lahjan kuulijoil-
le”, Aalto sanoi Anna-lehdelle vuonna 2017.



Lilli Paasikivi

Lotilan peruskoulun musiikkiluokalta maail-
man konserttitaloihin ponnahtanut Lilli Paa-
sikivi pääsi jo lapsena Lahden oopperassa 
keskelle musiikin voimakenttää. Silti vasta 
viettäessään lukion vaihto-oppilasvuottaan 
Virginiassa hän sai sikäläiseltä opettajaltaan 
lopullisen tuuppauksen kohti laulajanuraan-
sa. Seuraavat yhdeksän vuotta Paasikivi 
opiskeli maailmalla, Lontoossa ja Tukhol-
massa, kunnes hän päätyi vuonna 1995 
Suomen Kansallisoopperraan. Kansainvä-
lisesti menestyneimpiin suomalaislaulajiin 
kuuluva Paasikivi on sittemmin esiintynyt 
käytännössä kaikilla musiikkimaailman tär-
keimmillä areenoilla: New Yorkin, Berliinin, 
Los Angelesin ja Wienin filharmonikot, Bos-
tonin ja Lontoon Sinfoniaorkesterit, Hampu-
rin valtionooppera, Frankfurtin ooppera… 

Paasikiven menestyksen salaisuus on kovan 
työmoraalin ja ennakkoluulottoman tekemi-
sen liitto, jossa työtunteja ei lasketa. Esiinty-
misen lisäksi hänellä on riittänyt virtaa järjes-
tää myös Pyhäniemen kartanon konsertteja 
sekä Helsingin Töölöntorin suosittua Suvivir-
si-tapahtumaa. Edes vuonna 2013 alkanut 
Kansallisoopperan taiteellisen johtajan pesti 
ei ole estänyt Paasikiveä konsertoimasta 
edelleen kysyttynä laulajana. Hänen toimi-
kauttaan Kansallisoopperassa jatkettiin hil-
jattain ainakin vuoteen 2023 saakka.



Markus Nykänen

“Antaisinko sahan laulaa, vai laulaisinko itse”, 
kysyi Markus Nykänen vuonna 2014 hänes-
tä tehdyssä dokumentissa Tenori vai timpuri. 
Vaikka jo kuvausten loppuvaiheilla uusi ura-
valinta oli sinetöity, jaakobinpaini tutun raken-
nusalan ja epävarman laulajanuran välillä oli 
raskas. Lauluharrastuksen hän oli aloittanut 
jo seitsemänvuotiaana ensin poikakuorossa 
ja myöhemmin Musikinstitut Kungsväge-
nissä, mutta kun lopullinen päätös oli tehty, 
Nykänen ryhtyi tositöihin unelmansa toteut-
tamiseksi. 

Nykänen kartutti taitojaan yksityistunneilla ja 
etsiintyi omatoimisesti esikuviensa ohjauk-
seen. Muiden muassa Petri Lindroos, Tom 
Krause ja Margareta Haverinen johdattivat 
Nykästä aina uusille etapeille, laulamisen ja 
ammattilaisuuden saloihin. Nykäsen mut-
kainen taival eurooppalaisten laulukoulujen, 
monien mentorien ja koe-esiintymisten kaut-
ta Suomen Kansallisoopperan ja Hampurin 
valtionoopperan kaltaisten suurten talojen 
päärooleihin on osoitus miehen päättäväi-
syydestä. “Elän tavallaan unelmaani. Mutta 
on jännää, miten nopeasti sen unohtaa. Ja 
sen, ettei sitä ole saavuttanut yksin, vaan 
siinä on ollut monia ihmisiä auttamassa ja 
uskomassa tekemiseeni. Yritän aina muis-
taa, ettei se ole itsestäänselvyys”, Nykänen 
muisteli Yleisradiolle vuonna 2016. 



Matti Turunen

Siitä huolimatta, että Matti Turunen oli opis-
kellut kotikaupunkinsa Joensuun konser-
vatoriossa pianonsoittoa jo kahdeksanvuo-
tiaasta alkaen, luokkakavereilta ja opettajilta 
saamansa kannustus ratkaisi hänen suun-
tautumisensa laulu-uralle heti lukion jälkeen. 
Opintoja hän suoritti Helsingissä että Joen-
suussa Rauno Keltasen ja Pekka Kähkösen 
johdolla. Myöhemmin hän on saanut myös 
Jorma Hynnisen ja Jaakko Ryhäsen ohjaus-
ta. Turunen valmistui Sibelius-Akatemiasta 
kirkkomusiikin osastolta vuonna 2014.

Vuosikymmenen vaihteessa Turunen otti 
ammatillisia harppauksia. Finaalipaikat hän 
saavutti Toivo Kuula -kilpailussa 2012 ja Lap-
peenrannan laulukilpailussa 2013. Savonlin-
nan kansainvälisissä laulukilpailuissa vuonna 

2012 hän lauloi finaalissa ainoana suoma-
laisena. Jo sitä ennen hän oli laulanut Suo-
men Kansallisoopperassa sekä solistihar-
joittelijana että kuorolaisena, viettänyt kesiä 
Savonlinnan oopperajuhlakuorossa ja esiin-
tynyt monissa suomalaisorkestereissa mm. 
Mozart Requiemin ja Beethovenin yhdeksän-
nen sinfonian solistina. 

Turuselle musiikki on aina merkinnyt myös 
yhteisöllisyyttä, riippumatta siitä, esiintyy-
kö hän laulukilpailuissa, konserttilavoilla 
vai kanttorina. Laulamalla hän kokee myös 
kehittävänsä ihmisyydelle tärkeitä ominai-
suuksia, kuten tunne-elämää, henkistä 
uskoa, kehollisuutta ja tietenkin muistia. Vuo-
desta 2016 lähtien hän toiminut Joensuun 
evankelisluterilaisen seurakunnan kanttorina.

Jaani Länsiö



Dominante

Dominante on vuonna 1975 perustettu Aal-
to-yliopiston sekakuoro, joka 

tunnetaan kunnianhimoisena suomalaisen 
kuoromusiikin edelläkävijänä. Dominante 
tunnettiin alkuvuosinaan Polyteknikkojen 
kamarikuorona, ja nykyisinkin yli kuuden-
kymmenen laulajan kokoonpanosta suuri 
osa opiskelee tai on opiskellut Otaniemessä. 

Dominanten ohjelmistoon mahtuu kaikkea 
1500-luvun musiikista upouusiin kuoroteok-
siin. Suomalainen moderni musiikki on ollut 
eräs tärkeimmistä painopistealueista, ja niin-
pä kuoro tunnetaan muun muassa varmaot-
teisena Erik Bergmanin musiikin tulkitsijana. 
Myös klassikkosäveltäjämme Sibelius on 
Dominantelle läheinen, ja levy-yhtiö BIS:in 
kanssa julkaistut Sibelius-levyt ovat saaneet 
runsaasti kansainvälistäkin huomiota. Domi-
nanten omat levyt Raudan kirous ja Lempeä 
on valittu vuoden kuorolevyiksi. 

Vuosittain kuoro esiintyy useiden Suomen 
ykkösorkesterien kanssa. Radion sinfonia-

orkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin 
lisäksi erityisesti Sinfonia Lahti tekee Domi-
nanten kanssa säännöllisesti yhteistyötä. 
Vuonna 2011 Dominante konsertoi Tampe-
reen Sävel -kuorofestivaalin pääesiintyjänä. 

Kuoro esiintyi vuonna 2012 historiansa suu-
rimmalla lavalla, sillä Aasian suurin taidefesti-
vaali, Hong Kong Arts Festivals, sisälsi kaksi 
konsertillista Dominantea a cappella. Aiem-
min kuoro on valloittanut jo Euroopan BBC 
Proms -festivaalilla sekä osoittanut maailmal-
la iskukykyisyytensä menestymällä kansain-
välisissä kuorokilpailuissa. 

Dominante tunnetaan kuulaasta sointiväris-
tään, laajoista ulkomaankiertueistaan, kun-
nianhimoisista kantaesityksistään sekä pilk-
keestä silmäkulmassa. Korkean tason lisäksi 
Dominanten suhdetta musiikkiin leimaavat ilo 
ja nuorekkuus. Dominante-henki pitää laula-
jien hymyt korvissa, eikä olekaan ihme, että 
kuoroon kuuluu jo yli 20 vuotta mukana lau-
laneita henkilöitä.



Sinfonia Lahti

Sinfonia Lahtea (Lahden kaupunginorkeste-
ri) on kutsuttu "pienen kaupungin ihmeeksi". 
Levytysyhteistyön aloittaminen ruotsalaisen 
BIS-levy-yhtiön kanssa oli ensimmäinen 
vahva signaali paikallistason toimijan suun-
tautumisesta kohti kansainvälistä orkes-
terimaailmaa, ja orkesteri on toteuttanut 
suurimman osan villeimmistä utopioistaan 
yhdessä ylikapellimestarinsa Osmo Väns-
kän kanssa (1988–2008). Syyskauden 2008 
alusta kevääseen 2011 orkesterin taiteellinen 
neuvonantaja ja Sibelius-festivaalin taiteel-
linen johtaja oli kapellimestari Jukka-Pekka 
Saraste. Orkesterin ylikapellimestarina ja 
Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana toi-
mi Okko Kamu syksystä 2011 kevätkauden 
2016 loppuun, ja syyskauden 2016 alusta 
lähtien näissä toimissa kautensa aloitti Dima 
Slobodeniouk.

Muusikoiden kanssa yhdessä 1990-luvun 
alussa asetettu tavoite kansainvälisestä kier-
tuetoiminnasta, uudesta konserttitalosta ja 
ennakkoluulottomista projekteista muodosti 
ajatuksen orkesterista "erilaisena edelläkä-
vijänä". Vuodesta 2000 lähtien orkesterin 
koti on ollut loistavasta akustiikastaan tun-
nettu Sibeliustalo. Lukuisten levypalkintojen 
myötä (mm. Grand Prix du Disque 1993, 
Gramophone Award 1991 ja 1996, Cannes 
Classical Award 1997 ja 2001, MIDEM Clas-
sical Award 2006 ja Diapason d'Or de l'An-
née 2011) ovat ovet auenneet myös kansain-
välisille areenoille. Ensimmäinen suuri kiertue 
tehtiin Japaniin vuonna 1999, ja samana 
vuonna orkesteri debytoi menestyksekkäästi 
myös Avery Fisher Hallissa New Yorkissa.

Näitä voitokkaita esiintymisiä seurasivat 
uusintakutsut, ja kiertueet toteutettiin Yhdys-
valtoihin tammikuussa 2005 ja Japaniin vuo-
sina 2003, 2006 ja 2015. Japanilaiset kriiti-
kot valitsivat Tokiossa esitetyn Sibeliuksen 
Kullervon vuoden 2003 parhaaksi klassisen 

musiikin esitykseksi Japanissa. Orkesteri on 
esiintynyt Amsterdamin Concertgebouw’ssa, 
Berliinin Filharmoniassa, Buenos Airesin 
Teatro Colónissa, Pietarin Valkeat yöt -fes-
tivaalilla, kahdesti BBC Proms -festivaalilla 
Lontoossa ja kuudessa konsertissa Wienin 
Musikvereinissa. Lisäksi orkesteri on konser-
toinut mm. Kiinassa, Brasiliassa, Ranskassa, 
Espanjassa, Puolassa ja Belgiassa saaden 
esityksistään runsaasti kiitosta kansainväli-
seltä lehdistöltä.

Ennakkoluuloton asenne näkyy mm. orkes-
terin tekemissä lukuisissa poikkeuksellisissa 
levytysprojekteissa. Ensimmäinen virsilevy 
saavutti kultalevyn noin kuukaudessa, ja 
kaikkiaan orkesterilla on seitsemän kultale-
vyä. Platinalevyn ovat saaneet Sibelius-elo-
kuvan soundtrack ja lauluyhtye Rajattoman 
kanssa tehdyt ABBA- ja Queen-levyt.

Sibeliuksen lisäksi orkesterin toiminnan yti-
messä on ollut vuodesta 1992 tuottoisa 
yhteistyö nimikkosäveltäjänsä Kalevi Ahon 
kanssa. Aho on säveltänyt orkesterille mm. 
viisi sinfoniaa, ja orkesteri on levyttänyt suu-
ren osan Ahon laajasta orkesterituotannosta. 
Nämä levytykset ovat poikkeuksetta saaneet 
ylistävän vastaanoton kansainväliseltä leh-
distöltä, niin kuin itse asiassa lähes kaikki 
levyt orkesterin lähinnä BIS-yhtiölle tekemäs-
tä jo noin 80 äänitteen kokoelmasta. Syksyllä 
2009 orkesterin BIS-levyjen kansainvälinen 
myynti ylitti miljoonan myydyn levyn rajan.

Yksi Sinfonia Lahden painopistealueista on 
lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ. Jo yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan toiminnan 
ydintä on ollut Hei, me sävelletään! –sävellys-
projektit lasten kanssa. Lisäksi ohjelmistossa 
on säännöllisesti lapsille ja nuorille suunnat-
tuja koko orkesterin sekä pienryhmien kon-
sertteja.





SIBELIUS-
FESTIVAALI 
2019 5.–8.9.

Sibeliustalo, Lahti

juhlavuosi
20.

TO 5.9. KLO 19 SINFONIAKONSERTTI
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Marjukka Tepponen, sopraano
Tommi Hakala, baritoni
Polyteknikkojen Kuoro

Har du mod?
Koskenlaskijan morsiamet
Tulen synty
Kullervo

klo 17.45 Juhlaluento
Heikki Hakala

PE 6.9. KLO 13  SIBELIUKSEN 
PIANOMUSIIKKIA -LUENTOKONSERTTI
Kalevi Aho -sali, Lahden musiikkiopisto
Folke Gräsbeck, piano

PE 6.9. KLO 15.30 
SUKELLUS ORKESTERIIN -KONSERTTI
Sibeliustalo, Metsähalli
Sinfonia Lahti
Dima Slobodeniouk, kapellimestari

PE 6.9. KLO 19 SINFONIAKONSERTTI
Tukholman kuninkaallinen 
filharmoninen orkesteri
Thomas Dausgaard, kapellimestari

Sinfonia nro 5
Sinfonia nro 6
Sinfonia nro 7

klo 18 Johdatus konserttiin
Andrew Barnett

LA 7.9. KLO 14 
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
Felix Krohn -sali, Lahden konserttitalo
Jonathan Roozeman, sello
Ossi Tanner, piano

LA 7.9. KLO 17 SINFONIAKONSERTTI
(Loppuun varattu!)
Sinfonia Lahti
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Karita Mattila, sopraano

Bardi
Sibeliuksen lauluja
Öinen ratsastus ja auringonnousu
Satu

klo 16 Johdatus konserttiin

SU 8.9. KLO 11.30 
SIBELIUSTA PYHÄAAMUNA
Dominante
Seppo Murto, johtaja ja urut
Folke Gräsbeck, piano
Sibeliuksen kuoro- ja urkuteoksia

LIPUT
Sinfoniakonsertit 49-29 € / 6. ja 7.9. 69-25 € 
Kamarimusiikkikonsertit 15 € 
ja 6.9. klo 15.30 25 € 
Sibeliustalon lipunmyynti
puh. 0600 3949 (1,53 €/min+pvm) 
www.lippu.fi



Sinfonisesti yhdessä:

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- 
ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. 
Hämeenmaa on myynniltään alueensa suurin 
yritys ja työllistää noin 2 700 kanta- ja päijät-
hämäläistä. Osuuskaupan omistavat sen 
asiakkaat, ja Hämeenmaalla omistajia on 
jo yli 160 000. Hämeenmaan toiminnan 
tarkoituksena on tuottaa omistajilleen 
etuja ja palveluja.

Stala-Yhtiöt on suomalainen perheyritys, 
jolla on juuret syvällä suomalaisen työn, 
toimivan designin, kestävän materiaalin ja 
tinkimättömän laadun arvostamisessa. Näitä 
arvoja kunnioittaen Stala suunnittelee ja 
valmistaa pesupöytiä, altaita, jätelajitteluvau-
nuja ja postilaatikoita, jotka kestävät aikaa ja 
tuottavat iloa jokaisella käyttökerralla. Samalla 
tinkimättömyydellä syntyvät myös Stalatuben 
rakenneputket ja komponentit, joiden laatu 
tunnetaan ympäri maailman.

Me uskomme, että kaiken markkinoinnin 
tulee tukea yrityksesi kasvua. Siksi teemme 
linjakasta markkinointia, joka perustuu
vahvaan ajatteluun. Näkemystehdas MBE 
on strategisen markkinoinnin asiantuntija, 
jonka tehtävä on tehostaa myyntiäsi kasvat-
tamalla brändin arvoa ja tunnettuutta. 
Toteutamme rohkeasti ja määrätietoisesti 
kokonaisvaltaisia markkinoinnin ratkaisuja, 
jotka tukevat tavoitteitasi. Meiltä saat 
ajattelun, näkemyksen ja toteutuksen.

Etelä-Suomen Sanomat on Lahden mark-
kina-alueen luetuin lehti, joka tavoittaa päivit-
täin eri-ikäiset ja erilaisissa elämänvaiheissa 
olevat päijäthämäläiset – myös verkossa. 
Valtakunnallisesti mitattuna Etelä-Suomen 
Sanomat on lukijamäärältään 9. suurin sano-
malehti. Lehti tarjoaa lukijoilleen tärkeimmät 
uutiset alueelta ja muualta maailmasta, uutis-
ten taustat, monipuolisia teemasisältöjä, 
kiinnostavia henkilöitä ja ilmiöitä.

Polttimo on elintarvikealan konserni ja perhe-
yritys, johon kuuluvat maltaita valmistava 
Viking Malt Oy sekä elintarvikkeiden aines-
osia valmistava ja maahantuova Senson Oy. 
Viking Maltilla on mallastuotantoa Lahden 
lisäksi Ruotsissa, Liettuassa, Tanskassa 
ja Puolassa. Sensonin mallasuutteet ja 
-entsyymit tuotetaan Lahdessa. Asiakkai-
tamme ovat kansainväliset ja kotimaiset 
elintarvikeyritykset kuten panimot, tislaamot, 
leipomot, meijerit sekä eines- ja makeis-
teollisuus.

Yhdistyksemme tavoitteena on saada 
uusia jäseniä ja rohkaista kokematontakin 
mukaan. Jäseneltä ei edellytetä musiikin 
asiantuntemusta, vain kiinnostusta musiik-
kiin, konsertteihin ja Sinfonia Lahtea koh-
taan. Eikä välttämättä näitäkään – kiinnostus 
ja asiantuntemus kasvavat jäsenyyden 
myötä. Tervetuloa tutustumaan toimintaam-
me Metsähallissa olevaan info- ja levy-
pisteeseemme konserttien yhteydessä!

sinfonia lahti


