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POHJOISEN TAIVAS 

Northern Heaven 
 

Naiskuoro|Women’s Choir Välke 

Sanna Korpi 

Kenneth Sjöwall 

Nathan Archer 

Tapani Tirilä 

 
Sunday 9 October 2022 

At 7 pm 

Karjasilta Church, Oulu, Finland 
 

Sunnuntaina 9.10.2022 

Kello 19.00 

Karjasillan kirkko, Oulu  



 

 

 

 

OHJELMA | Program 
 

 

Ēriks Ešenvalds Stars (2014) 6’ 

(1977–) Tähdet 
 Teksti | Text Sara Teasdale 

 

 

Ola Gjeilo Northern Lights (2010) 5’ 

(1978–) Revontulet 
 Teksti | Text 

 (Raamattu (Vulgata) Laulujen laulu 6:3-4 

 (The Bible (Vulgata) Song of  Salomon 6:3-4) 

 

 

David Hamilton The Arctic Tern’s Prayer (2019) 9’ 

(1955–) Lapintiiran rukous 
 (Kantaesitys) (World Premiere) 

 Teksti | Text Mary Anne Clarke 

 Äänimaisema | Soundscape Alexander Alford 

 Naiskuoro Välkkeen tilausteos 

 Commissioned by Women’s Choir Välke 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Juha Pisto Neljä elementtiä (2021) 22’ 

(1966–) Four Elements 

 (Kantaesitys) (World Premiere) 

  I Maa Earth 

  II Ilma Air 
  III Vesi Water 
  IV Tuli Fire 
 Teksti | Text Juha Pisto 

 Omistettu Tapani Tirilälle 

 Naiskuoro Välkkeen tilausteos 

 Tilausta tukee Madetoja-säätiö 
 Dedicated to Tapani Tirilä 
 Commissioned by Women’s Choir Välke 
 Supported by the Madetoja Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

NAISKUORO | Women’s Choir  Välke 

SOLISTI | Soloist   Sanna Korpi 

KLARINETTI | Clarinet &  

BASSOKLARINETTI | Bass Clarinet Kenneth Sjöwall 

LYÖMÄSOITTIMET | Percussion  Nathan Archer 

JOHTAA | Conductor  Tapani Tirilä  



Oulaisten kuorot ja Tapani Tirilä  

ovat tehneet musiikin historiaa 
 

Oulaisten Nuorisokuorossa aikoinaan laulaneiden naisten ryhmä 

perusti Naiskuoro Välkkeen vuonna 2008. Kuoronjohtajaksi 

kutsuttiin Oulaisten Nuorisokuoron johtaja, musiikkineuvos Tapani 

Tirilä. Välkkeen laulajista miltei kaikki ovatkin entisiä Oulaisten 

Nuorisokuoron laulajia. Nyt aikuisina he asuvat eri puolilla Suomea 

ja kokoontuvat harjoittelemaan Oulaisiin esimerkiksi viikon-

loppuleireille.  

Vuonna 2014 Suomen Naiskuoroliitto nimesi Välkkeen Vuoden 

Valopilkuksi. Vuonna 2015 Välke valittiin Suomen Naiskuoroliiton 

Vuoden Kuoroksi. Kansainvälistä menestystä on tullut Interkultur-

järjestön kuorokilpailuissa, joista Oulaisiin tuotu neljä kultaista 

diplomia ja kaksi sarjavoittoa.  

 

Kuoronjohtaja Tapani Tirilä on oulaistelainen musiikki-

neuvos ja musiikin lehtori emeritus. Välkkeen lisäksi Tirilä on 

johtanut perustamaansa Oulaisten Nuorisokuoroa jo 50 vuotta. 

Vuodesta 2021 alkaen hänen johdettavanaan on ollut myös 

alueellinen Seniorimieslaulajat. Lisäksi Pyhäjokilaakson Mies-

laulajat ja Laaksojen Kamarikuoro Vox Ardens ovat laulaneet hänen 

johdollaan.  

Tapani Tirilä on toiminut musiikin opettajakoulutuksen 

lääninkouluttajana sekä Sibelius-Akatemian musiikinopettajien 

poikkeuskoulutuskurssien suunnittelijana ja didaktikkona. Oulaisten 

Musiikkiviikkojen taiteellisessa johdossa hän toimi kolmisen-

kymmentä vuotta.  

Tirilä on saanut ansioistaan Sulasolin Klemetti-palkinnon ja 

yhdessä puolisonsa kanssa Nuorten Kuoroliiton Erkki Pohjola-

palkinnon. Suomen Kuoronjohtajayhdistys valitsi Tirilän Vuoden 

kuoronjohtajaksi 2003. Pro Musica -säätiö antoi hänelle tunnustus-

palkinnon taiteellisesta ja pedagogisesta työstä vuonna 2017.  

Tirilä on saanut Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin sekä 

musiikkineuvoksen arvonimen ja Suomen Kuntaliiton kultaisen 

ansiomerkin ja hän on toiminut Nuorten Kuoroliiton puheen-

johtajana.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapani Tirilä.  
Kuva | Photo Päivi Karjalainen.  



The Choirs from Oulainen and Tapani Tirilä 

have made Music History 
 

A group of  women singing in the Oulainen Youth Choir 

founded Naiskuoro Välke in 2008. The conductor of  the Oulainen 

Youth Choir, Councillor of  Music, Mr. Tapani Tirilä, was invited to be 

the conductor of  the choir. Almost all of  Välke's singers are former 

Oulainen Nuoriskuoro singers. Now, as adults, they live in different 

parts of  Finland and gather to rehearse in Oulainen during 

weekends. 

In 2014, the Finnish Women's Choir Association named Välke 

The Bright Spot of  the Year. In 2015, Välke was chosen as the Finnish 

Women's Choir Association's Choir of  the Year. At the international 

choir competitions of  the Interkultur, four golden diplomas and two 

series wins have been won by the choir. 

 

Choir Director Tapani Tirilä is a Music Councillor from 

Oulainen and Music Lecturer Emeritus. In addition to Välke, Tirilä has 

conducted the Oulainen Youth Choir, which he founded, for 50 years. 

From 2021, he has also managed the regional Seniorimieslaulajat 

Male Choir. In addition, Pyhäjokilaakso Male Singers and the 

Chamber Choir Laaksojen Vox Ardens have been singing under his 

direction. 

Tapani Tirilä has worked as a Chief  Regional Teacher for the 

Education Program for Music Teachers and as a Planner and Didactic 

Director of  temporary educational programs for Music Teachers at 

the Sibelius Academy. He was the Artistic Director of  Oulainen Music 

Weeks for thirty years. 

For his merits, Tirilä has received Sulasol Klemetti Award 

and, together with his wife, the Erkki Pohjola Award Youth Choir 

Award. The Finnish Association of  Choir Directors chose Tirilä as 

Choir Director of  the Year in 2003. The Pro Musica Foundation gave 

him a Recognition Award for Artistic and Pedagogical Work in 2017. 

Tirilä has received the Cross of  Merit of  the White Rose of  

Finland and the title of  Music Councilor, and the golden merit badge 

of  the Finnish Municipal Association, and he has been the President 

of  the Youth Choir Association. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Naiskuoro Välke. 
Kuva | Photo Jarmo Tyyskä.  



 

 
 

 

 

Naiskuoro | Women’s Choir 

Välke 
 

Taiteellinen johtaja | Artistic Director 

Tapani Tirilä 
 

Sopraano (Soprano) I 

Korpi Riikka 

Maaninka Katja-Mirjami 

Mattila Anu 

Mattila Viivi 

Onkalo Sini 

Pietarila Sanna 

Tirilä-Raittinen Vilja Maria 

 

Sopraano (Soprano) II 

Kallio Venla 

Kokki Anni 

Korpi Sanna 

Mattila Oona 

Merilä Riikka 

Parkkila Raija 

Sirviö Susanna 

Stenroth Maria

Altto (Alto) I 

Hellberg Alexandra 

Hellberg Madeleine 

Kangas Sari-Anne 

Karttunen Mervi 

Yppärilä Henna 

Änäkkälä Anu 

 

 

Altto (Alto) II 

Aho Veera 

Hankonen Pilvi 

Kangas Piritta 

Kauniskangas Eija 

Martinmäki-Aulaskari Kati 

Mäkinen Tarja 

Onkalo Sanni-Sisko 

  



 

 

 
 

 

 

Naiskuoro Välkkeen solisti 

Sanna Korpi (s. 1994)  

on valmistunut laulupedagogiksi Oulun ammattikorkeakoulusta 

opettajanaan Soile Isokoski ja musiikkikasvatuksen maisteriksi ja 

luokanopettajaksi Oulun yliopistosta. Korpi on valmistunut 

laulutaiteen maisteriksi Eesti Muusika ja Teatriakadeemialta.  

Viime kesänä Sanna Korpi lauloi Savonlinnan Oopperajuhlien 

kuorossa. Hän on esiintynyt pääroolissa tanssiteoksessa Rauha - 

lottatytön tarina palavasta maasta. Hän osallistuu Lappeenrannan 

laulukilpailuihin tammikuussa 2023.  

 

 

Sanna Korpi (b. 1994),  

Soloist of the Women's Choir Välke  
has graduated as a Vocal Pedagogue from Oulu University of  Applied 

Sciences under Soile Isokoski and a Master's Degree in Music 

Education and School Teacher from the University of  Oulu. Korpi has 

graduated with a Master's Degree in Vocal Art from the Estonian 

Music and Theater Academy. 

Last summer, Sanna Korpi joined the Savonlinna Opera 

Festival Choir. She has performed in the main role in the dance piece 

Rauha - the Story of  a Lotta Girl from a Burning Country. She will 

participate in the Lappeenranta Singing Competition in January 

2023. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanna Korpi.  
Kuva | Photo Arttemi Kuvat.  



Arvostetut muusikot Oulusta 

 

Klarinetisti Kenneth Sjöwall on Oulu Sinfonian 

arvostettu muusikko. Hän on opiskellut Turun ja Tampereen 

konservatorioissa. Hän soittaa myös Oulu All Star Big Bandissä sekä 

useissa eri dixieyhtyeissä.  

 

Lyömäsoittaja Nathan Archer on suorittanut musiikin 

opintonsa kotimaassaan Kanadassa, mistä hän muutti Suomeen 

viitisentoista vuotta sitten. Hän työskentelee lehtorina Oulun 

konservatoriossa ja soittaa usein Oulu Sinfoniassa.  

 

 

Highly Respected Musicians from Oulu 

 

Clarinetist Kenneth Sjöwall is a respected musician of  

the Oulu Symphony. He has studied at Turku and Tampere 

Conservatories. He also plays in the Oulu All Star Big Band and in 

several dixie bands.  

 

Percussionist Nathan Archer completed his music 

studies in his home country of  Canada, from where he moved to 

Finland fifteen years ago. He works as a lecturer at the Oulu 

Conservatory and often plays in the Oulu Sinfonia. 

  



Sointeja toisesta maailmasta 
 

Latvialainen säveltäjä Ēriks Ešenvalds (s. 1977) on 

valmistunut musiikin maisteriksi Latvian musiikkiakatemiasta, 

missä on sittemmin toiminut sävellyksen opettajana. Ešenvalds on 

voittanut kolme Latvian valtion musiikkipalkintoa sekä Kansainlisen 

säveltäjärostrumin vuonna 2006. Suurin osa Ešenvaldsin tuotannosta 

on kuoromusiikkia, mutta hän on säveltänyt myös multimedia-

sinfonioita, oopperaa ja kamarimusiikkia. Hänen yhteistyö-

kumppaneitaan ovat olleet The King’s Singers, Bostonin sinfonia-

orkesteri sekä Miamin yliopiston Men’s Glee Club and Birminghamin 

sinfoniaorkesteri. Vuonna 2014 hän sävelsi World Choir Games -

tapahtuman virallisen hymnin. Ešenvaldsin musiikkia on levytetty 

laajalti.  

Ešenvalds on suorittanut myös baptistisen teologian opintoja. 

Opiskeluvuosinaan hän toimi opintojensa ohella Latvian valtion-

kuoron laulajana.  

Ešenvaldsin kuoroteos Stars (2014) on osuva esimerkki 

säveltäjänsä tyylistä, joka ilmaisussaan asettaa kauneusarvot 

etusijalle. Teos alkaa kuorolaisten soittaessa viritetyillä vesilaseilla 

sointuklustereiden sekvenssiä, joka sitten jatkuu läpi koko teoksen. 

Itse kuoron tekstuuri on taiturillisen sonorista ja aaltoilee herkästä 

pianissimosta ekstaattiseen forteen. Musiikillinen mystiikka ja 

avaruudellinen, ylimaallinen sointi hallitsevat kerrontaa.  

’Minulle harmonia on tärkeintä – kuinka se virtaa ja 

muuntuu uudeksi harmoniaksi… On myös tärkeää luoda sointeja, 

jotka voin todella tuntea.’  – Ēriks Ešenvalds  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ēriks Ešenvalds  
Kuva | Photo Baltics News.   



Sounds from Another World 
 

The Latvian composer Ēriks Ešenvalds (b. 1977) graduated 

with a Master's Degree in music from the Latvian State Academy of  

Music, where he has since worked as a composition teacher. 

Ešenvalds has won three Latvian State Music Awards and the 

International Composer's Rostrum in 2006. Most of  Ešenvald’s music 

is for choir, but he has also composed multimedia symphonies, opera 

and chamber music. His collaborators have included The King’s 

Singers, the Boston Symphony Orchestra, the University of  Miami 

Men’s Glee Club and the Birmingham City Symphony Orchestra. In 

2014, he composed the official anthem of  the World Choir Games. 

Ešenvalds' music has been widely recorded.  

Ešenvalds has also studied Baptist theology. During his 

studies, he was a singer in the Latvian National Choir. 

Ešenvalds' choral work Stars (2014) is a fitting example 

of  the style of  its composer, who holds beauty values in high regard 

in his expression. The piece begins with the choir playing a sequence 

of  chord clusters with tuned water glasses. This then continues 

throughout the piece. The texture of  the choir is sonorous and surges 

from a delicate piano to an ecstatic forte. Musical mysticism and 

spatial, supernatural sound dominate the expression.  

‘For me, harmony is the most important – how it flows and 

becomes a new harmony…. It is also important for me to create 

sound that I truly feel.’ – Ēriks Ešenvalds 

 

  



  



Revontulten ja Jerusalemin  

kauneus rinnakkain 
 

Norjalainen kuorosäveltäjä Ola Gjeilo (s. 1978) opiskeli Norjan 

musiikkikorkeakoulussa, Juilliard Schoolissa New Yorkissa ja Royal 

College of  Musicissa Lontoossa. Nykyään hän asuu New Yorkissa 

Yhdysvalloissa. Hän on säveltänyt teoksia Phoenix Chorale-kuorolle, 

Distinguished Concerts International New York -yhtyeelle sekä 

Albany Pro Musica -kuorolle. Gjeilon kuoroteoksia on esitetty 

erilaisissa televisiolähetyksissä Yhdysvalloissa ja Englannissa ja 

niitä on taltioitu Decca Classics -levymerkille.  

 

Teoksestaan Northern Lights (2020) säveltäjä sanoo: 

 

Northern Lights kertoo kauneudesta – "kauheasta", voimakkaasta 

kauneudesta – vaikka musiikki onkin pinnalta katsoen melko 

rauhallista:  

 

… suloinen ja viehkeä Jerusalem 

pelottava kuin riviin käynyt sotajoukko… 

 

Katsellessani ullakon ikkunasta talvista järvimaisemaa tähtien alla 

eräänä jouluiltana lähellä Osloa mietin, kuinka tämä "kauhea" 

kauneus muistuttaa revontulia. Revontulet ovat yksi kauneimmista 

luonnonilmiöistä, joita olen koskaan nähnyt. Niillä on voimakas, 

sähköinen ominaisuus, jonka on täytynyt olla sekä kiehtovaa että 

pelottavaa entisajan ihmisille, jotka eivät tienneet, mitä tuo valo oli, 

ja sen näkemiseen liitettiin paljon taikauskoa. 

 

Ola Gjeilo 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Gjeilo 
Kuva | Photo Jessica Griffin.   



The Beauty of Jerusalem and  

Aurora Borealis Intertwined 
 

Norwegian choral composer Ola Gjeilo (b. 1978) studied at the 

Norwegian Academy of  Music, the Juilliard School in New York and 

the Royal College of  Music in London. Today, he lives in New York, 

USA. He has composed works for the Phoenix Chorale Choir, 

Distinguished Concerts International New York, and the Albany Pro 

Musica Choir. Gjeilo's choral works have been broadcast on various 

television broadcasts in the United States and England and they have 

been published by the Decca Classics record label. 

 

About his piece Northern Lights (2020) the composer says: 

 

Northern Lights is about beauty – a “terrible”, powerful beauty – 

although the music is quite serene on the surface:  

 

… sweet and comely as Jerusalem 

terrible as an army set in array… 

 

Looking out from an attic window one Christmas, close to Oslo over a 

wintry lake under the stars, I was thinking about how this “terrible” 

beauty reminded me of  the northern lights, or aurora borealis. The 

northern lights are one of  the most beautiful natural phenomena 

I’ve ever witnessed, and they have such a powerful, electric quality 

that must have been both mesmerizing and terrifying to people in 

the past, when no one knew what the lights were, and when much 

superstition was attached to these experiences.  

 

Ola Gjeilo  



Lapintiiran pitkä vaellus  

Uudesta Seelannista Suomeen  
 

Uusiseelantilainen säveltäjä David Hamilton (s.1955) on 

toiminut musiikkijohtajana Epsomin tyttökoulussa Aucklandissa, 

jossa hän johti palkittua Girls Choir Opus -tyttökuoroa. Hän on myös 

työskennellyt Auckland Choral -kuoron apulaismusiikkijohtajana ja 

Aucklandin sinfoniaorkesterin kotisäveltäjänä. Nykyään hän 

keskittyy säveltämiseen. 

Hamiltonin kuoromusiikkia ovat tilanneet ja esittäneet eri 

kuorot Japanissa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Suomessa, Irlannissa 

ja Australiassa. Hamilton on voittanut sävellyskilpailuja Italiassa, 

Uudessa-Seelannissa ja Isossa-Britanniassa. Vuonna 2007 hän voitti 

Haifan kansainvälisen sävellyskilpailun Israelissa ja vuonna 2014 

hän voitti New Zealand Harp Societyn kilpailun uudesta 

harppukonsertosta. Hän on myös voittanut Stockton Chorale -

sävellyskilpailun Yhdysvalloissa vuonna 2016. 

 

Teoksestaan The Arctic Tern’s Prayer (2019) säveltäjä 

kertoo: 

 

Kun arvostettu suomalainen kuoronjohtaja Tapani Tirilä pyysi uutta 

kuorokappaletta, hän toivoi äänimaisemaa ja tekstiä, joka viittaisi 

ilmastonmuutokseen tai ympäristöongelmiin. Löysinkin runon The 

Arctic Tern’s Prayer, joka viittaa merilintujen ahdinkoon muuttuvassa 

nykymaailmassa.  

Äänimaiseman kehitti ja loi jatko-opiskelija Alexander Alford 

säveltäjän ehdotuksia noudattaen. Kuoron partituuri kudottiin sitten 

äänimaiseman äänien ympärille.  

Äänimaisemassa on kolme musiikillista peruselementtiä: 

pitkät bordunaäänien tapaan humisevat äänet, kelloäänet sekä 

satunnaiset lapintiiran kutsuäänet ja viserrys. Lisäksi kuuluu 

luonnon ääniä: ukkosenkumua ja veden solinaa. 

Teos on omistettu Tapani Tirilälle, jonka kuorot ovat aina 

ensiluokkaisia, ja joka on ollut ystäväni ensimmäisestä oman koulu-

kuoroni Suomen-vierailusta lähtien vuonna 1989.  

 

David Hamilton 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Hamilton 
Kuva | Photo DBH Music.   



An Arctic Tern Migrating  

from New Zealand to Finland 
 

New Zealand composer David Hamilton (b.1955) has served 

as Head of  Music at Epsom Girls Grammar School where he 

conducted the award-winning Girls Choir Opus. He has also worked 

as Deputy Music Director of  Auckland Choral and Composer-in-

Residence with the Auckland Philharmonia Orchestra. Nowadays he 

concentrates on composing.  

His choral music has been commissioned and performed by 

choirs in Japan, England, USA, Finland, Ireland and Australia. He has 

won composition competitions in Italy, New Zealand and the United 

Kingdom. In 2007 he was the winner of  the Haifa International 

Composers Competition in Israel, and in 2014 he won the New 

Zealand Harp Society’s competition for a new harp concerto. He has 

also won the Stockton Chorale Composition Competition in the 

United States in 2016.  

 

About his work The Arctic Tern’s Prayer (2019)  

the composer says: 

 

When noted Finnish conductor Tapani Tirilä asked for a new piece for 

choir, his request was a work with soundscape and a text that could 

reference climate change or environmental concerns in some way. I 

then found The Arctic Tern’s Prayer which suggests the plight of  

seabirds in this changing world.  

The soundscape was developed and created by post-graduate 

student Alexander Alford, following some suggestions from the 

composer. The choral score was then woven around the sounds of  

the soundscape. The soundscape contains three basic musical 

elements: long drones, bell sounds and occasional arctic tern calls 

and chatter. In addition, there are sounds of  nature: thunderclaps 

and water sounds.  

The Arctic Tern’s Prayer is dedicated to Tapani Tirilä whose 

choirs always demonstrate excellence, and who has been a friend 

since my first visit to Finland with my own school choir in 1989.  

 

David Hamilton  



Antiikin elementit Pohjolan maisemissa 
  

Säveltäjä Juha Pisto (s. 1966, Paltamo) on valmistunut 

vaskisoiton opettajaksi Oulun konservatoriosta vuonna 1990 ja 

opiskellut samassa oppilaitoksessa musiikin teoriaa, sävellystä ja 

orkesterinjohtoa. Hän on tullut tunnetuksi myös improvisaatioon 

liittyvistä koulutuksistaan sekä omaleimaisista sovituksistaan.  

Piston sävellystuotanto käsittää laaja-alaisesti orkesteri-, 

kamari- ja vokaalimusiikkia. Teosluettelossa on sinfonia, konsertot 

orkesterille, harpulle, alttosaksofonille, klarinetille ja nokkahuilulle, 

messu, kantaatteja, sekä musiikkia erilaisille kamarikokoonpanoille 

ja soolosoittimille. Kotimaan lisäksi Piston sävellyksiä on esitetty 

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Latviassa, Itävallassa, 

Sveitsissä, Japanissa ja Yhdysvalloissa. 

 

Teoksestaan Neljä elementtiä (2019) säveltäjä kertoo: 

 

Ainakin jo antiikin ajoista on länsimainen ihminen pyrkinyt 

jäsentämään maailmaa, sen rakennetta, elämää ja ilmiöitä neljän 

elementin – maa, ilma, vesi, tuli – avulla. Nämä inhimillisen elämän 

perusedellytykset ovat nykyihmiselle itsestäänselvyyksiä, mutta 

niiden olemuksen pohtiminen on hauska, ajaton ja rajaton työmaa 

yhä edelleen.  

Tässä teoksessa on lähestytty kutakin elementtiä niin 

arkisista ja tavanomaisista, kuin elementeille ominaisten 

erityispiirteiden kautta. Teksteistä välittyy impulsiivinen, 

epätieteellinen, henkilökohtainen, emotionaalisen 

humoristispragmaattinen näkökulma.  

 

Juha Pisto 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juha Pisto. 
Kuva | Photo Ville Vimpari.  



 

Elements of Ancient Greece  

in the Landscapes of the North 
 

Composer Juha Pisto (b. 1966) graduated as a brass teacher 

from the Oulu Conservatory in 1990. He also studied music theory, 

composition and conducting at the same institution. During his 

career, he has worked in various roles as an educator and a teacher, 

as an orchestra musician, as well as a conductor. He has also become 

known for his improvisation workshops, as well as for his distinctive 

arrangements. 

Pisto’s list of  works includes a wide range of  orchestral, 

chamber and vocal music, a symphony, concertos for orchestra, harp, 

alto saxophone, clarinet and recorder, a mass, cantatas, and music 

for various chamber ensembles and solo instruments.  

Pisto’s work as a composer has been supported by the Arts 

Promotion Centre Finland, the Finnish Cultural Foundation / Northern 

Ostrobothnia Regional Foundation, the Arts Council of  Northern 

Ostrobothnia and Kainuu, the Sibelius Foundation, the Madetoja 

Foundation and the Alfred Kordelin Foundation. In addition to 

Finland, Pisto's compositions have been performed in Sweden, 

Norway, Denmark, Germany, Latvia, Austria, Switzerland, Japan and 

the United States. 

 

About his piece Four Elements (2021) the composer says: 

 

At least since Ancient Times, Western man has sought to understand 

the world, its structure, life, and phenomena through the Four 

Elements: Earth, Air, Water, Fire. These basic preconditions for human 

life are self-evident to Modern Man, but reflecting on their nature is 

still a fun, timeless, and limitless task. 

In this work, each Element has been approached from 

through the mundane and the ordinary, as well as the special 

features characteristic to them. The texts convey an impulsive, 

unscientific, personal, emotionally humorous-pragmatic perspective. 

 

Juha Pisto 
 



 
Ola Gjello 

NORTHERN LIGHTS 

 

Pulchra es, amica mea, Olet kaunis, rakkaani, 

suavis et decora filia Jerusalem, suloinen ja viehkeä Jerusalem, 

terribilis ut pelottava kuin  

castrorum acies ordinata. riviin käynyt sotajoukko.  

 

Averte oculos tuos a me, Käännä katseesi pois minusta, 

quia ipsi me avolare fecerunt. sillä se ajaa minut pakosalle.  

 

Raamattu (Vulgata) Vap. suom. engl. kielestä  
Laulujen laulu 6:3–4 K. Pihlajamaa 
 

 

Ola Gjeilo 

NORTHERN LIGHTS 

 

Pulchra es, amica mea, Thou art beautiful, o my love, 

suavis et decora filia Jerusalem, sweet and comely as Jerusalem, 

terribilis ut castrorum acies ordinata. terrible as an army set in array. 

 

Averte oculos tuos a me, Turn away thy eyes from me, 

quia ipsi me avolare fecerunt. for they have made me flee away. 

 

The Bible (Vulgata) Transl. Douay–Rheims Bible 
Song of  Solomon 6:3–4  

 

 

  



Ēriks Ešenvalds 

STARS 

 

Alone in the night Yössä yksin, 

On a dark hill tumman kummun laella, 

With pines around me pinjoja ympärilläni, 

Spicy and still, tuimia, rauhaisia. 

 

And a heaven full of  stars Ja taivas tähtiä täynnään, 

Over my head, pääni yllä, 

White and topaz valkoisia ja topaaseja 

And misty red; ja usvaisia, punaisia.  

 

Myriads with beating Ikuisuuksia kera sykkivän 

Hearts of  fire palavan sydämen, 

That aeons jota ikuisuudetkaan 

Cannot vex or tire; eivät väsytä tai uuvuta.  

 

Up the dome of  heaven Ylös taivaan kantta 

Like a great hill, kuin suurta kukkulaa, 

I watch them marching katselen niiden marssia, 

Stately and still, arvokasta ja juhlavaa.  

 

And I know that I Ja tiedän että minut 

Am honoured to be on kunniakkaasti valittu 

Witness todistamaan 

Of  such majesty. tätä ylevyyttä.  

 

Sara Teasdale Vap. suom. K. Pihlajamaa 
 

 

  



David Hamilton 

THE ARCTIC TERN’S PRAYER 

 

Tell the air to hold me Käske ilmaa pitämään minut 

in the rushing heart of  it säntäilevässä sydämessään 

And keep its paths straight Pitämään polut suorina 

Away from home Kaukana kotoa 

let there be a land that  olkoon jossain maa, joka 

Flows with fish and flies kuhisee kaloja ja kärpäsiä 

 

And let it taste Ja anna sen maistua  

like it tasted at home  miltä kotona maistuu 

 

Home, take this Koti, ota tämä 

salty scent of  home suolainen kodin tuoksu 

from my head  otsaltani 

 

Cut away Leikkaa pois  

the memory of  its last ultraviolet  sen viimeisen ultravioletin muisto 

Flash beautiful beneath me Salamoi kauniina allani 

 

Don’t turn me to a twist of  salt, Älä muuta minua suolan säikeeksi,  

to fall to sea’s saltiness,  sulamaan merten suolaan, 

if  I look back at my home jos katson taakseni kotiani 

 

Let me look back Anna minun katsoa taakseni 

just once, edes kerran,  

let me look back anna minun katsoa taakseni 

 

Mary Anne Clarke (1998–) Vap. suom. K. Pihlajamaa 
  

  



Juha Pisto Juha Pisto 

NELJÄ ELEMENTTIÄ THE FOUR ELEMENTS 

 

Maa Earth  

(kuiva–kylmä) (dry–cold) 

 

Vakaasti alla jalkojeni Firmly under my feet 

ennen kuin näen, kuulen, before I see, hear, 

alkaa kasvu. growth begins. 

Kuuntelen. I listen.  

 

Kuohkea, hedelmällinen Fluffy, fruitful 

vasta kynnetyn makea tuoksu, the sweet scent of  freshly plowed, 

lämpö ja rakkaus. warmth and love. 

Joskus kuiva, kova, savinen Sometimes dry, hard, clayey 

ja ankara. and harsh. 

 

Kätkee salaisuuden, rikkaudet. Hiding a secret, riches. 

Ihmisenkin muovaa Molding even a person 

takaisin muotoonsa. back into shape.  

Olemme kaikki sille sukua. We are all related to it. 

 

Yksi omistaa, Someone owns,  

toinen myy,  the other one sells,  

kolmas rajaa. the third sets borders.  

Joku suojelee, Someone preserves,  

varjelee kalleintaan, protects his most precious, 

luontoa. nature.  

 

Äiti maa, Mother Earth,  

isänmaa, fatherland,  

ulkomaa  foreign country, 

koti-maa-pallo-maa-ilma. home-ground-ball-soil-air.  

 

 

  



Ilma Air 

(märkä–kuuma) (wet–hot) 

 

– Hengitä – – Breathe – 

Ympäröit meidät kaikkialla You surround us everywhere 

ja pistät olevaiset kellumaan, and make the beings float, 

ilmavasti leijumaan. to float airily.  

 

– Hengitä – – Breathe – 

Välttämättömyys,  Necessity, 

täyttää huokoset.  fills the pores.  

Nielevät sitä keuhkot ja kidukset It is swallowed by lungs and gills 

ja suodattimet puhdistaa and filters clean 

samaa ilmaa Suomessa ja Kiinassa the same air in Finland and in 

China 

eri tuloksin. with different results.  

(Ilman)laatu kohtalainen, (Air) quality moderate, 

välillä heikko. sometimes poor.  

 

Kehä antaa suojaa  The perimeter provides protection 

linnun kantaa taivaan sineen, carries the bird into the blue sky, 

rautalinnun, the iron bird, 

vesilinnun. the waterfowl.  

 

– Hengitä – – Breathe – 

Kosteana, kuumana Moist, hot,  

– piiri ahdistava, tuskaisa, – circle oppressive, painful, 

– paine, – pressure,  

Liikkuu huomaamattomasti,  Moves unseen,  

vapaasti virtailee yli rajojen,  freely flowing across borders, 

muurienkin läpi. even through walls.  

– Hengitä – – Breathe – 

 

 

  



Vesi Water 

(märkä–kylmä) (wet–cold) 

 

Sitä löytyi polvestani It was found in my knee 

kun olin kahdeksan vanha. when I was eight years old. 

Turvotti ja teki Caused swelling and made  

kävelyn mahdottomaksi. walking impossible. 

Jäitä hattuun! Put some ice on it! 

Neula lumpion alle  A syringe through the kneecap 

ja sieltä sitä tuli. and it poured out.  

Kävellen kotiin, Walking home,  

vähän huonosti kylläkin. a little badly, yes.  

 

Jos vesi otettaisiin minusta pois Were the water taken out of  me, 

olisin I would be 

(ei mitään). (nothing).  

Syömättä pärjään viikkokausia, I can go weeks without eating,  

mutta ilman vettä  but without water 

(muutaman päivän). (a few days).  

 

Elämän eliksiiri The elixir of  life 

kannattelee lainelautaa. supports the surfboard.  

Kastelee marjastajan Waters the berry picker  

syyssateena. with autumn rain.  

Kihahtaa kiukaalla Whooshing on the sauna stove 

rankan työpäivän jälkeen. after a hard day’s work.  

Voitelee, puhdistaa  Lubricates, purifies,  

nokikolarinkin, even the chimney sweep,  

mutta märkä ei pala but wet does not burn 

 

ihmeaine! miraculous substance! 

 

 

  



Tuli Fire 

(kuiva-kuuma) (dry-hot) 

 

Kaunis loimu A lovely blaze, 

se lämmittää, warms one up,  

mukavasti rätisee. crackling nicely.  

Joskus polttavana hehkuu Sometimes glows, burning, 

ja sulattaa and melts 

raudankin. even iron.  

 

Luo tunnelmaa, pyydän. Build a mood, I ask.  

Valaise. Illuminate.  

Ja lämpö sulattaa And the warmth will melt 

roudankin. the ground frost.  

 

Luonne on salaperäinen, väkevä. The character is secretive, strong.  

Alamaisena nöyrä, A humble subordinate,  

alttiutta täynnä. filled with willingness.  

Isäntänä käytökseltään arvaamaton,  As a host, unpredictable in 

behavior,  

jopa irvokkaan julma. even outrageously cruel.  

 

Lintu, A bird, 

tuli, a fire,  

tulilintu tuhkassa tanssii. the firebird dancing in the ashes.  

 

Pallo. A ball.  

Tulipallo ehdotonta A ball of  fire, a must  

elämälle telluksella. for life on the Tellus.  

Se voima, energia uusiutuva, That strength, renewable energy,  

uudet innovaatiot. new innovations.  

Itsestään selvyys, ikuinen Self-evident, eternal.  

onko? is it? 

 

Juha Pisto Vap. suom. K. Pihlajamaa 

 

  



 


