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konsertin esiintyjät

KApELLImESTARI pEKKA SORANUmmI 
Diplomipianisti, kanttori Pekka Soranummi (s.1974) on valmistunut musiikin 
maisteriksi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiosastolta Helsingistä vuonna 
1998 ja solistiselta pianomusiikin osastolta vuonna 2004. Hän on opiskellut 
pianonsoittoa yliopettaja Hilkka Servo-Juntun sekä Carlos Juriksen johdolla 
ja täydentänyt opintojaan mm. Grigori Sokolovin, Henrietta Mirvisin sekä 
Jussi Siiralan mestarikursseilla. Pekka Soranummi suoritti pianonsoiton 
diplomi tutkinnon vuonna 1999 korkeimmin arvosanoin. 

Soranummi on opiskellut laulua Kimmo Lappalaisen, Anssi Hirvosen ja Pirkko 
Törnqvist-Paakkasen sekä urkujensoittoa professori Kari Jussilan johdolla. 

Kuoronjohdossa hänen opettajinaan ovat toimineet Juha Kuivanen ja  
Timo Nuoranne sekä orkesterinjohdossa Alf Nybo. Hän on suorittanut 
sekä laulussa että urkujensoitossa B-tutkinnon. Hänellä on piano- ja laulu-
pedagogin sekä korkeimman asteen kanttorin pätevyys.

Pekka Soranummi työskentelee konserttitoiminnasta vastaavan kanttorin 
virassa Haminan seurakunnassa. Kuoronjohtotehtävissä hän on toiminut jo 20 
vuoden ajan: Temppeliaukion kirkon kuoron Alla Breven varajohtajana (1995–
2001), sekakuoro Kallion Laulun taiteellisena johtajana (1997–2002) sekä 
perustamansa kamarikuoro Valon Kaiun taiteellisena johtajana (2002–2012). 
Pekka Soranummi on Kajaus-kvartetin ja Cantor-seura ry:n perustajajäsen 
sekä Kymenlaakson kanttori-urkuriyhdistyksen puheenjohtaja. Hänet nimitet-
tiin Kotkan Kantaattikuoron taiteellisen johtajan tehtävään keväällä 2014.

Pekka Soranummi esiintyy aktiivisesti piano-, urku- ja laulusolistina sekä kuo-
ron- ja orkesterinjohtajana. Hän on konsertoinut laajasti ympäri Suomea sekä 
ulkomailla. Hän on tehnyt levytyksiä sekä kuoronjohtajana että pianistina.

KymI SINfONIETTA, www.KymISINfONIETTA.fI

Kymi Sinfonietta on ainutlaatuinen, kahden kaupungin orkesteri, joka aloitti 
toimintansa 1999. Kotkan ja Kouvolan voimavarat yhdistämällä luotiin isku-
kykyinen sinfonietta-kokoonpano, jossa on nykyään 32 soittajaa. 

Kymi Sinfonietta kuuluu kokoluokassaan Suomen kärkiorkestereiden jouk-
koon, ja sen kapellimestari- ja solistikaarti edustaa kansainvälistä huippua. 

Orkesterin ohjelmisto on hyvin laaja ulottuen pienistä kamarimusiikki-
teoksista suuriin sinfonioihin, joita voidaan esittää esimerkiksi yhteistyössä 
muiden orkestereiden kanssa. 



solistit

LEENA ARffmAN, SOpRAANO

Leena Arffman on kotkalainen sopraano/laulunopettaja, joka on val-
mistunut laulunopettajaksi Tampereen konservatoriosta keväällä 1996. 
Laulunopettajan jatkotutkinnon hän suoritti erinomaisin arvosanoin ja 
keväällä 2011 hän täydensi opintojaan suorittamalla pop/jazz-laulunopetta-
jan erikoistumisopinnot Metropolia-ammattikorkeakoulussa.

Arffman on toiminut laulunopettajana useissa eri musiikkioppilaitoksissa. 
Syksyllä 2009 hän sai laulunopettajan toimen Kotkan seudun musiikkiopis-
tosta, missä hän oli toiminut klassisen ja pop/jazz-laulun tuntiopettajana jo 
usean vuoden ajan.

Leena Arffman on esiintynyt useissa solistitehtävissä mm. Vaasan ja 
Tampereen oopperoissa. Opetustyön ohella hän esiintyy säännöllisesti 
solistina erilaisissa konserteissa ja tilaisuuksissa Suomessa ja ulkomailla.

Joulukuussa 2012 valmistui Leena Arffmanin cd-levy Ave Maria yhteis-
työssä pianisti/urkuri Esa Ylösen ja baritoni Kari Arffmanin kanssa.Levyllä 
kuullaan myös kymenlaaksolaisten säveltäjien Riku Pelon, Esa Ylösen ja 
Eero Kestin luomat Ave Maria-laulut.

mARIA KETTUNEN, ALTTO

Maria Kettunen aloitti laulajauransa Sibelius-Akatemiassa Anita Välkin 
oppilaana. Suoritettuaan Sibelius-Akatemiassa lauludiplomin ja saatuaan 
musiikinmaisterin paperi, hän aloitti opiskelut Zürichin oopperan kansain-
välisessä oopperastudiossa.

Sen jälkeen Maria Kettunen on kuulunut Aachenin oopperan solistikun-
taan ja vieraillut monissa eurooppalaisissa oopperataloissa. Vuodesta 2001 
hän on vieraillut säännöllisesti solistina Suomen Kansallisoopperassa. Hän 
on esiintynyt usein myös Savonlinnan oopperajuhlilla ja Nilsiän Opera 
Cava -festivaaleilla.

Maria Kettunen konsertoi ja laulaa oratorioiden ja passioiden alttosolistina.  
Hän aloitti 2013 vakituisena äänenmuodostuksen opettajana Cantores 
Minores-musiikkiopistossa. Kesällä 2014 Maria Kettunen valittiin Saimaan 
kauneimmat sävelet -festivaalin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi.



1. INTROITUS (cORO, SOpRANO)
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 (cORO)
Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.

3. SEqUENz

dies irae (coro)

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 (soprano, alto, tenore, basso)

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.

1. INTROITUS 
Herra, anna heille ikuinen rauha, 
ja ikuinen valo loistakoon heille.

Oi Jumala, sinulle kuuluu kiitosvirsi Siionissa.
Sinulle täytetään lupaus Jerusalemissa.

Kuule minun rukoukseni, 
Sinun tykösi tulevat kaikki luodut. 
Anna heille, Herra,  
ikuinen rauha 
ja ikuinen valo loistakoon heille.

2. KyRIE 
Herra, armahda. 
Kristus, armahda. 
Kristus armahda.

3. SEKVENSSI

vihan päivä 

Vihan päivä, tuomion päivä 
polttaa kerran maailman tuhkaksi, 
niin ennustavat Daavid ja Sibylla.

Kuinka ankara vavistus onkaan koittava silloin, 
kun tuomari saapuu 
ja käsittelee kaikki syytökset.

taivaan torvi 

Pasuuna, joka kajauttaa ihmeellisen  
soiton kautta koko maailman hautojen, 
kokoaa kaikki valtaistuimen eteen. 

Kuolema ja luonto hämmästyvät, 
kun luomakunta nousee ja  
joutuu tilille tuomarin eteen. 
Kirjoitettu kirja otetaan esiin,  
se joka sisältää kaiken sen, 
minkä perusteella maailma tuomitaan.

w. a. mOzarT: rEquiEm



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 (coro)

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

recordare (soprano, alto, tenore, basso)

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.

Kun siis tuomari tuomitsee, 
kaikki mikä on salassa, tulee ilmi, 
mikään ei jää kostamatta.

Mitä minä raukka sanon silloin? 
Ketä pyydän puolustajakseni,  
Kun vanhurskaskaan ei voi olla varma kohtalostaan.

kaikkivaltias kuningas

Vapisuttavan mahtava kuningas, 
Sinä, joka pelastat armosta. 
Pelasta minut, sinä laupeuden lähde.

muista minua

Muista rakas Jeesus, 
että minun tähteni tulit maailmaan, 
älä syökse minua kadotukseen tuona päivänä.

Etsien minua olet istunut väsyneenä, 
lunastaen minut olet kärsinyt ristinkuoleman, 
niin suuri vaiva ei liene turha.

Koston oikeudenmukainen tuomari, 
suo minulle anteeksiannon lahja 
ennen tilinteon päivää.

Puhkean valituksiin kuin syyllinen, 
kasvoni punastuvat häpeästä; 
Jumala, armahda rukoilevaa. 
Sinä, joka olet vapahtanut Magdalan Marian,  
ja kuullut ryöväriä, 
Sinä olet antanut minullekin toivon.

Rukoukseni eivät ole kelvollisia, 
mutta sinä joka olet hyvä, suo armollisesti, 
etten palaisi ikuisissa liekeissä.

Suo minulle sija lampaittesi joukossa, 
erota vuohien laumasta, 
aseta minut oikealle puolellesi.



confutatis (coro)

Confutatis maledictis 
flammis acribus addictis. 
Voca me cum benedictis.

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

lacrimosa (coro)

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  
(coro, soprano, alto, tenore, basso)

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

tuomitut 

Kun kirotut on kukistettu ja määrätty 
polttavien liekkien valtaan,  
kutsu minut siunattujesi seuraan.

Rukoilen nöyränä ja polvistuen, 
sydän murtuneena kuin tuhka, 
Huolehdi minusta loppuni hetkellä.

kyynelten päivä (kuoro)

Kyyneliä täynnä on se päivä, 
jona tuhkasta nousee 
tuomittavaksi syntinen ihminen. 
Häntä siis armahda Jumala! 
Rakas Herra Jeesus, 
anna heille lepo ja rauha. 
Aamen.

4.OffERTORIO

kunnian kuningas  

Herra Jeesus Kristus, 
Kunnian Kuningas, 
vapahda kaikkien poisnukkuneiden  
uskovaisten 
sielut helvetin vaivoista ja syvyyden järvestä.

Vapahda heidät jalopeuran kidasta. 
Älköön heitä tuoni nielkö, 
älkööt pimeyteen vaipuko, vaan voittaja

vaan voittaja Pyhä Mikael 
vieköön heidät pyhään valkeuteen,

jonka jo muinoin lupasit Aabrahamille 
ja hänen jälkeläisilleen.



hostias (coro)

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

6. bENEdIcTUS  
(cORO, SOpRANO, ALTO, TENORE, bASSO)
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Osanna in excelsis.

7. AgNUS dEI (cORO)
Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi,  
dona eis requiem. 
Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi,  
dona eis requiem sempiternam.

8. cOmmUNIO (cORO, SOpRANO)
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.

kiitosuhrit 

Kiitosuhrit ja rukoukset Sinulle  
Herra kannamme. Ota ne vastaan  
niiden sielujen puolesta, joiden muistoa  
tänään vietämme, 
Suo Herra heidän siirtyä kuolemasta elämään.

Jonka jo muinoin lupasit Aabrahamille 
ja hänen siemenelleen.

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

6. SIUNATTU OLKOO häN 
 
Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen. 
Hoosianna korkeuksissa.

7. jUmALAN KARITSA

Jumalan Karitsa,  
joka pois otat maailman synnin, 
anna heille rauhasi. 
Jumalan Karitsa,  
joka pois otat maailman synnin, 
anna heille iankaikkinen rauha.

8. cOmmUNIO

Ikuinen Valo 
Ikuinen valkeus heille loistakoon, Herra, 
pyhiesi seurassa iankaikkisesti, 
koska Sinä olet laupias.

Anna heille iankaikkinen rauha, Herra, 
ja loistakoon heille ainainen valkeus 
pyhiesi seurassa iankaikkisesti, 
koska olet laupias.

latinankielinen teksti laura-tietokanta, 
suomennos candomino-kuoro



ANSSI hIRVONEN, TENORI

Anssi Hirvonen (s. 1948) on ooppera- ja oratoriolaulaja sekä Sibelius -
Akatemian emeritus laulutaiteen lehtori ja professori. Hän on suorittanut 
Sibelius-Akatemiassa kanttori-urkurin, yksinlaulunopettajan ja laulun 
diplomitutkinnot.

Hirvonen on toiminut suurten kirkkomusiikkiteosten tenorisolistina 1972 
lähtien. Hän on esittänyt yli 60 suurta, orkesterisäestyksellistä kirkko-
musiikkiteosta, lähes 700 konsertissa Suomessa ja ulkomailla. Hän on  
laulanut esim. J. S. Bachin Johannes-passion evankelistan osan yli 100 kertaa.

Hirvonen on esittänyt yli 40 oopperaroolia yli 50 eri produktiossa yli 700 
esityksessä ja tehnyt lukuisia levytyksiä sekä tv- ja radiotaltiointeja.

Hirvonen toimi Sibelius-Akatemian opettajana 1981–1985, lehtorina 
1985–2013, vs. professorina 1995, 1996–1997 ja 2008–2011 sekä laulu-
musiikin osaston johtajana 2000–2002 ja varajohtajana 2002–2008. Hän 
toimi myös kirkkomuusikkona Helsingissä ja Tampereella 1970–1981. 
Hänelle myönnettiin Director musices -arvonimi vuonna 1998.

hEIKKI AALTO, bASSO

Heikki Aalto on opiskellut laulua Pohjois-Kymen musiikkiopistossa  
Seppo Kuopan johdolla. Lisäksi hänellä on yksityisopintoja Jorma  
Hynnisen, Juha Uusitalon ja Jukka Rasilaisen johdolla. Nykyiset opettajat 
ovat Kai Valtonen ja Jaakko Ryhänen. Heikki Aalto valmistui kasvatus-
tieteen maisteriksi 1993 Joensuun yliopistosta.

Heikki Aalto toimii vierailevana solistina Suomen Kansallisoopperassa 
näytäntökaudella 2015–2016 Mozartin Taikahuilu-oopperassa. Hän on 
kuulunut Suomen Kansallisoopperan solistikuntaan 2014–2015 ja Suomen 
Kansallis oopperan kuoroon 2007–2008 sekä Savonlinnan Oopperajuhla-
kuoroon 2003–2006.

Aalto on vieraillut solistina mm. Suomen Kansallisoopperassa, Savonlinnan 
Oopperajuhlilla, Tampereen, Kouvolan ja Lahden oopperoissa sekä Ilma-
joen musiikkijuhlilla. Esiintynyt myös oratorio- ja kirkkoteosten solistina.



kuorot

KOTKAN KANTAATTIKUORO, www.KOTKANKANTAATTIKUORO.fI 
Noin 70 laulajan muodostama Kotkan Kantaattikuoro keskittyy suuriin 
orkesteri säestyksellisiin kuoroteoksiin. Kuoro on esittänyt Bachin  
passion Kotkassa joka pääsiäinen jo yli 50 vuoden ajan sekä myös  
Kouvolassa yli 10 vuotta. 

Vuosien saatossa kuoro on esittänyt useita suuria kuoroteoksia 
ammatti orkesterien ja -solistien kanssa. Kuoron tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita ovat olleet Kotkan kaupunginorkesteri ja vuodesta 1999 
lähtien Kymi Sinfonietta.

Kotkan Kantaattikuoro on diplomiurkuri Niilo Heimolan perustama 1963. 
Se kasvoi ammattiorkesterien ja -solistien kanssa esiintyväksi suurkuoroksi 
dir. mus. Jouko Koivukosken johdolla 1978–2014. Vuodesta 2014 alkaen 
taiteellinen johtaja on ollut diplomipianisti, kanttori Pekka Soranummi.

SONUS-KUORO, fAcEbOOK.cOm/SONUSKUORO 
Sonus on kouvolalainen, vuonna 1980 perustettu sekakuoro, jossa 
laulajia on noin 40. Kuoron ohjelmisto on laaja: klassisesta musiikista 
hengelliseen ja viihteelliseen. 

Sonus-kuoron johtajana on alusta alkaen toiminut director cantus, director 
musices Pekka Ainali. Kuoron taiteellinen varajohtaja on Marjo Jussila. 

Kuoro esiintyy omissa konserteissa, jumalanpalveksissa, musiikkitapahtu-
missa ja erilaisissa juhlissa. Konserttimatkatkin kuuluvat kuoron toimintaan; 
Sonus on tehnyt lukuisia matkoja eri puolille Suomea sekä ulkomaille. 

KUUSANKOSKEN KAmARILAULAjAT,  
www.KUUSANKOSKENKAmARILAULAjAT.fI 
Kuusankosken Kamarilaulajat on vuonna 1993 perustettu kamarikuoro, 
joka haluaa olla avoin erilaisille haasteille. Tällä hetkellä kuoro on pikem-
minkin noin 15 hengen lauluyhtye, mikä on myös kasvattanut repertuaaria 
entisestään: se vaihtelee polyfonisesta renessanssimusiikista kansanlaului-
hin ja kansallisromanttisiin sävellyksiin. Myös oratoriot ja kantaatit yhteis-
työssä muiden kuorojen ja orkestereiden kanssa kuuluvat ohjelmistoon. 



mozartin requiem 

W. A. Mozartin (27.1.1756–5.12.1791) poikkeuksellisen laajan ja nerok-
kaan säveltäjäuran viimeiseksi teokseksi jäänyt Requiem on yksi musiikin-
historian suuria mysteerejä. Kuolemansairas Mozart kirjoitti sävellystä 
kirjaimellisesti viimeisillä voimillaan. Sulkakynä kirposi mestarilta ennen 
kuin teos valmistui ja Franz Süssmayr täydensi sävellyksen. 

Asiantuntijat kiistelevät siitä, mikä teoksessa on Mozartia, mikä taas  
Süssmayrin käsialaa. Ilmeisesti kuitenkin osat Sanctus, Benedictus ja 
Agnus Dei ovat kokonaan Süssmayrin säveltämiä.

Teoksen syntyhistoria on hyvin erikoinen. On heinäkuu vuonna 1791. 
Mozartin talon ovelle saapuu salaperäinen mies, joka tiedustelee voisiko 
Mozart säveltää sielunmessun, Requiemin. Säveltäjän tiedustellessa  
tilaajan nimeä hänelle ei sitä kerrota, luvataan vain maksaa hyvin. Raha-
pulassa oleva Mozart lupaa ottaa työn vastaan. Tuo salaperäinen mies 
oli petollinen kreivi von Wallsegg, joka aikoi esittää teosta omanaan. 
Onneksi petos paljastui ja oikeus voitti! 

Requiem alkaa hiljaisesti fagottien ja basettitorvien (klarinettien) herkällä 
laululla jousien kuiskaavalla säestyksellä. Kuoro laulaa rukouksen vainajien 
puolesta, Requiem aeternam dona eis, Domine. 

Teoksen muita huippukohtia ovat loistelias ja pelokkaan kunnioituksen 
sävyttämä Rex tremende majestatis ja soolokvartetin laulama harras  
rukous Recordare. Mozart ehti säveltää Lacrimosasta vain kahdeksan 
tahtia, anovat ja sanoin kuvaamattoman surumieliset kuoron huokaukset. 
Osa Lux aeterna sulkee teoksen kokonaisuuden.

pekka ainali

konsertin tukijat:



Liput:
20 /15 €

KymEN jA KOUVOLAN SANOmIEN  
ETUKORTILLA 2 €:N ALENNUS.


