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valiaika 

Ich habe genug! 

Minulla on kaikki! 
Olen Vapahtajan, uskovien toivon 
ottanut kaipaavaan syliini. 
Minulla on kaikki! 
Olen katsonut Haneen, 
uskoni on painanut jeesuksen sydameeni, 
nyt toivon iloiten 
erkanevani maan paaita: minulla on kaikki! 

That time of year 

Minussa havaitset sen vuodenajan, 
kun harva valju lehti oksistoissa 
puu seisoo, ravistama pakkasen, 
rauniokuori paljas, laulu poissa. 

Minussa katsot siihen hamaraan, 
kun lanteen riutuu paivanlaskun valo 
ja musta yo sen verkkaan sammuttaa, 
lukiten levon, toinen kuolemamme. 

Minussa naet liekin kytevan 
tuhaksi tulleen nuoruutensa paalla, 
kun sama syo sen kuolinvuoteellaan, 
mika on ennen suonut ravinnon. 

Lujittuu rakkaus, kun naet sen, 
kun tiedat: aikamme on vahainen. 

When I do count the clock 

Kun naen kellon aikaa Jaskevan 
tai kirkkaan paivan vajoavan yohon, 
kun naen lakastuneen orvokin 
tai mustat hiukset, hopein sirotellut, 

kun naen riisutuksi suuret puut, 
ne, joista karja loysi suven siimeen, 
ja paareilla on suven vihreys, 
lyhteihin vyotetty ja valkoparta, 

niin kauneuttasikin kyselen 
ja mietin, kuinka Ajan tuhoon taivut, 
sulous kaikki luopuu itsestaan 
ja kuolee uuden kasvun nahdessansa. 

Ei Ajan sirppia voi pidattaa, 
se sinut leikkaa, pelkka kylvo jaa. 



Shall I compare thee 

Sinua vertaisinko suven aikaan? 
Ei, olet vakaampi ja lempeampi: 
suloiset kevaan ummut viima raastaa 
ja suvi joutuin irtisanotaan, 

liiaksi paahtaa joskus taivaan silma, 
sen kultahipiakin liimmentyy; 
niin laskee kaiken kauniin kauneus 
vahingon taikka luonnon kierron kautta. 

Vain sinun suvesi on ikuinen, 
ei haivy eika liukkaa kaunistasi, 
ei kerskaa Kuolema: kayt varjon alia, 
kun kasvat aikaan sakein ikuisin: 

Niin kauan kuin on silma nakemassa 
tai rinta hengittaa, saat elaa tassa. 

Erbarme dich, mein Gott 

Oi saali mua, oi saali mua! 
Sun oon, naa kyynelvirrat huomaa! 
Naathan oi, naathan oi, 
kuinka sielu vaikeroi, 
vaikeroiden huutaa sua: 
oi saali mua, oi saali mua! 

JoukoTeikari on syntynytVelikalahdella v. 1938 ja han opiskeli klarinetin- ja oboensoittoa 
Kotkan musiikkiopistossa 1959-61 ja oboeta Sibelius-Akatemiassa 1962-67. Han toimi 
Suomen Kansallisoopperan orkesterin I oboistina 1963-67 ja samassa tehtavassa Radion 
sinfoniaorkesterissa 1968-88. Sibelius-Akatemian oboensoiton lehtorina han toimi 
1980-2002 ja vuodesta 2000 alkaen myos Kotkan seudun musiikkiopiston oboensoiton 
opettajana. 

Maija Teikari on opiskellut pianonsoittoa Sibelius-Akatemiassa ja Helsingin 
konservatoriossa mm. Liisa Pohjolan, Eero Heinosen,Violeta Petrovan ja Carlos Juriksen 
johdolla. Han on esiintynyt kotimaassa mm. Espoon Urkuyo ja aaria -festivaalilla ja 
Viitasaaren Musiikin Ajassa sekaulkomailla mm.Ruotsissa,Saksassa,ltavallassa,BriUnniassa 
jaVirossa. Han on tehnyt nauhoituksia YIeisradiolle. Maija Teikari toimii saestyksen ja 
pianonsoiton lehtorina Savonlinnan musiikkiopistossa. 

Baritoni Gabriel Suovanen on ruotsalainen oopperalaulaja. Han opiskeli laulua Sibelius-
Akatemiassa vuosina 1993-1994, suoritti loppututkinnon Tukholman oopperakoulussa 
vuonna 1998 ja on menestynyt useissa laulukilpailuissa. Vuonna 1998 han voitti Timo 
Mustakallio -laulukilpailun ja vuotta myohemmin han sai kolmannen palkinnon 
kansainvalisessa Mirjam Helin -iaulukiipailussa.Vuonna 2000 hanelle myonnettiin Karita 
Mattila -palkinto. Kaudella 1997-1998 Suovanen oli Ruotsin Radion nimikkosolisti ja teki 
radiolle useita konsertti-, resitaali- ja studionauhoituksia. 

Kesalla 2000 Suovanen lauloi nimiroolin Helsingin Olympiastadionilla kantaesitetyssa 
Tuomas Kantelisen Paavo Nurmi -oopperassa Paavo Suuri. Suuri juoksu. Suuri uni. Han 
on vieraillut saannollisesti Suomen Kansallisoopperassa. 

Savonlinnan Oopperajuhlilla Suovanen on laulanutValentinin roolin Gounod'n oopperassa 
Faust vuosina 1999-2000, Puccinin Turandotin Pingin roolin 2003-2005 ja Mozartin 
Taikahuilun Papagenon kesalla 2006. Muita hanen tarkeita roolejaan ovat olieet muun 
muassa Andrej Kovrin Nordgrenin oopperassa Den svarte munken seka nimiroolit 
Mozartin Don Giovannissa ja Aulis Sallisen Kullervossa. Han on esiintynyt Georg Ots 
-konserteissa Sinfonia Lahden kanssa Sibeliustalossa Lahdessa (2005,2008,2010). 

Kansallisoopperan ja Savonlinnan Oopperajuhlien lisaksi Suovanen on vieraillut muun 
muassa Tukholman kuninkaallisessa oopperassa. Den Norske Operassa, Drottningholms 
Teaterissa Tukholmassa, Tanskan kuninkaallisessa oopperassa. Gran Teatre del Liceussa 
Barcelonassa seka Vaasan ja Tampereen oopperoissa. Vuosina 2002-2005 han oli 
kiinnitettyna Berliinin Komische Operin solistikuntaan. Suovanen on esiintynyt paljon 
myos orkestereiden solistina seka pitanyt omia lied-konsertteja seka Ruotsissa etta 
Suomessa. 

Suovanen on levyttanyt Ondine-yhtiolle saestajanaan llkka Paananen ievylla Sydameni 
laulut (2000) ja Leevi Madetojan yksinlauluja saestajanaan Gustav Djupsjobacka Ievylla 
Complete Lieder Vol.1 (2002). Han on mukana myos vuonna 2002 ilmestyneessa 



Einojuhani Rautavaaran Aleksis Kivi -oopperan levytyksessa (nuori Aleksis). Han on 
laulanut Kaija Saariahon teoksen Cinq reflets de I'Amour de loin (2004) ja Einojuhani 
Rautavaaran lauluja Ievylla Songs of My Heart Orchestral Songs (2006). Suovanen 
laulaaThe Sibelius Edition -sarjan BIS Records (2008) levypaketin vol. 7 -Ievylla muun 
muassa Sibeliuksen laulun Koskenlaskijan morsiamet, Op. 33. 

Esa YI5nen opiskeli pianonsoittoa Kotkan seudun musiikkiopistossa Maj-Lis 
Tigerstedtin ja Sibelius-Akatemiassa Juhani Lagerspetzin johdolla ja valmistui musiikin 
maisteriksi vuonna 1995 Valmistumisensa jalkeen han opiskeli kirkkomusiikkia ja 
suoritti kanttorin patevyyteen vaadittavat opinnot. Ylonen on osallistunut mm. 
Bella Davidovichin, Laszio Baranyain, Rudolf Kehrerin, Hans Palssonin ja Erik T. 
Tawaststjernan mestarikursseille. Vuonna 1989 EsCaMi-pianotrio, jonka pianisti 
Ylonen oli, voitti Turun valtakunnallisen kamarimusiikkikilpailun. Vuosina 2000 
ja 2001 Ylonen oli Kuhmon kamarimusiikin musiikkikurssien pianisti. Vuodesta 
-96 alkaen han on toiminut kesaisin Tsekissa Leos Janacek - Bohuslav Martinu 
-musiikkikurssien pianistina. Esa, joka valittiin "Positiivisimmaksi kotkalaiseksi" 
vuonna 2011, esiintyy n. 100 konsertin ja matinean vuosivauhtia Suomessa ja 
ulkomailla(Hollanti, Isianti, Italia, Kanada, Kiina, Saksa, Slovakia, Sveitsi,Tsekki, Unkari, 
Venaja, Viro). Esan sovituksia ja savellyksia on myos levytetty Han tekee paljon 
yhteistyosta eri kokoonpanojen, kuorojen ja orkesterien kanssa.Ylonen toimii myos 
kesalla 2013 perustetun Elokuun Tango -argentiinalaisen tangofestivaalin taiteellisena 
johtajana. Kevaalla 2013 Yloselta julkaistiin Landscape - pianistinen laajakuva -levy, 
joka on maailmanensilevytys Uuno Klamin pianoteoksista seka savellyksista viululle 
ja pianolle.Viulistina Ievylla on Sirkku Mantere. Aanite on saanut loistavat arvostelut 
Suomessa ja ulkomailla, ja sita on luonnehdittu kulttuuriteoksi. Muista aanitteista 
mainittakoon kevaalla 2015 ilmestynyt levytys Songs of Travel baritoni Riku Pelon 
kanssa seka vuonna 2013 ilmestyneet levytykset sopraano Leena Arffmanin 
kanssa(Ave Maria) ja sopraano Emilia Vesalaisen(Lupaus-joululevy). Elokuusta 2013 
tammikuun loppuun 2014 EsaYlonen oli Kotkan kaupungin puolivuotisella taiteilija-
apurahalla, jona aikana han mm. soitti Klami-konsertteja koululaisille ja senioreiile, 
piti suomalaisen pianomusiikin mestarikurssia Zilinan konservatoriossa Slovakiassa 
ja opiskeli continuosoittoa Greifswaldissa Saksassa. Esa Ylonen on opettanut 
pianonsoittoa Ita-Helsingin musiikkiopistossa ja toiminut pianonsoiton lehtorina 
Kotkan seudun musiikkiopistossa. Kirkkomuusikkona han on tyoskennellyt monissa 
eri seurakunnissa, mm. useita vuosia Lehtisaaren kappeliurkurina Munkkiniemen 
seurakunnassa Helsingissa. Nykyaan han toimii Kotkan seudun musiikkiopiston 
saestajana. Tana vuonna Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto myonsi 
hanelle apurahan Uuno Klamin pianosavellyksia -nuottikirjan toteuttamiseen. 
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