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HELSINGIN BAROKKIORKESTERI PÄHKINÄNKUORESSA 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                

                                                                                                                                                             

Orkesteri on perustettu vuonna 1997 opiskelijaporukalla ja kuuluu nyt 

Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin taidetoimijoihin. 

Taiteellisena johtajana on toiminut vuodesta 2003 Aapo Häkkinen. 

Orkesterin vision ytimessä on erikoistuminen, joka merkitsee 

taiteellisen laadun kehittämistä mahdollisimman korkealle tasolle. 

Orkesteri pyrkii nostamaan vanhan musiikin osaamisen Suomessa 

yhtä arvostettuun asemaan kuin muualla keskeisessä Euroopassa. 

Orkesteria ylläpitää Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry. 

 

Orkesteria ylläpitää 

 

Vuonna 2016 tehtiin 46 konserttia 7 maassa: omaa tuotantoa 

Helsingissä, Raumalla ja Janakkalassa sekä vierailuja Suomessa ja 

ulkomailla. Konsertit saavuttivat 22 528 henkilön yleisömäärän. 

 

 Orkesteri työllisti vuonna 2016 yli 100 

freelancerorkesterimuusikkoa, kolme hallintohenkilöä sekä 

kymmeniä solisteja ja johtajia. Orkesteri kutsuu säännöllisesti 

vierailevia yhtyeitä ulkomailta ja Suomesta pitämään 

kokonaisia vierailukonsertteja omissa tuotannoissaan. 

Vierailukonserttien järjestäjänä HeBo on suomalaisella 

kulttuurikentällä yksi harvoista. 

 

Vuonna 2016 yhdistyksen kokonaisrahoitus oli 792 062 €, josta 

52 % omia toimintatuottoja, 32 % projekti- ja hankeavustuksia, 

12 % julkisia yleisavustuksia (Helsingin kaupunki ja Taiteen 

edistämiskeskus), ja 3 % muita tuloja. 

 

 

“Häkkinen inspires his musicians into a softly atmospheric evocation 

of pastoral spaciousness interspersed with shadows of gentle 

agitation. Excellent.” 

Gramophone 
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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

 

 

 

 

PARAS YHTEISKUNNALLINEN INVESTOINTI 

Vuonna 2016 Helsingin Barokkiorkesteri sai valtiolta rahoitusta 9 prosenttia ja Helsingin kaupungilta 3 

prosenttia kuluistaan. Orkesterimme on Suomen klassisen musiikin esittäjistä omarahoitteisin: kaikilla muilla 

yhteiskunnan tuki on meitä suurempi, joillakin aivan valtaosa. 

Kulttuuriministeriö on käynnistänyt lupaavan työn valtion kulttuurirahoituksen uudistamiseksi. Kriteereinä 

voi alkaa korostua taiteen vaikuttavuus: laadukkuus, saavutettavuus ja dynaamisuus. Tämä sopii täsmälleen 

Helsingin Barokkiorkesterille, joka on yltänyt vanhan musiikin johtavien elävöittäjien kaartiin. Tämän 

osoittavat orkesterin saamat kutsut vaativimpien yleisöjen eteen suuriin barokkimaihin. On selvää, että 

tällaiset esiintymiset luovat Suomesta ja Helsingistä laatukuvaa. 

Yhteiskunnallisiltakin investoinneilta aletaan vaatia tuottoa, joka niiden tapauksessa on laveampi käsite kuin 

pelkkä taloudellinen tulos. Kansakunnan vahvuus perustuu sen kulttuuriin ja sivistykseen. Suomi on saanut 

Helsingin Barokkiorkesterista hyvin pienellä panoksella parhaan tuoton. Lisäämällä panosta tuotto, 

vaikuttavuus, kasvaa sitäkin enemmän. 

Matti Saarinen 

Hallituksen puheenjohtaja 

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry 
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KONSERTTITOIMINTA KOTIMAASSA 

 

Kotimaan oman tuotannot kulmakivet – vuodesta 2011 järjestetyt konserttisarjat Helsingissä ja Raumalla, 

perinteiset Uudenvuoden juhlakonsertit Musiikkitalossa sekä vuodesta 2013 järjestetty barokkifestivaali 

Janakkalassa – jatkuivat vuonna 2016 monipuolisilla ohjelmilla.  

 

VANHAN MUSIIKIN SARJA SEKÄ UUDENVUODEN JUHLAKONSERTIT HELSINGISSÄ  

Sarja sisälsi vuonna 2016 yhdeksän konserttia vaihtelevilla kokoonpanoilla ja 1400-luvulta 1700-luvulle 

ulottuvalla ohjelmistolla. Sarjassa vierailivat mm. keskiaika- ja renessanssiyhtye La Morra Sveitsistä, 

venäläinen viulisti Alina Pogostkina, saksalainen tenori Werner Güra, saksalainen kapellimestari Reinhard 

Goebel, hollantilainen tenori Nico van der Meel, sekä virolainen Collegium Musicale -kuoro.  

Kauden erityistapaus oli huippumezzosopraano Joyce DiDonaton debyytti Suomessa tämän 

maailmankiertueohjelmalla In War & Peace – Harmony Through Music. Poikkitaiteellinen ohjelma yhdisti 

barokkiaarioihin valosuunnittelua, videokuvaa, Vivienne Westwoodin suunnitteleman puvustuksen, tanssia 

ja dramatisointia. DiDonaton kanssa Suomen-debyyttinsä teki maailman johtaviin barokkiorkestereihin 

kuuluva italialainen Il pomo d’oro, johtajanaan Maxim Emelyanichev.  

Vierailun järjestäminen kirkasti entisestään Helsingin Barokkiorkesterin viime vuosina suomalaisessa 

kulttuurielämässä lunastamaa roolia, johon kuuluu paitsi oma orkesteritoiminta myös laajempi tavoite 

suomalaisyleisön palvelemisesta kansainvälisten vierailujen järjestäjänä. DiDonaton orkestereineen, kuten 

myös tenori Werner Güran, kutsumisen Suomeen mahdollisti Jane ja Aatos Erkon säätiön myöntämä 

kohdeavustus Vanhan musiikin sarjaan sisältyville Huippusolistit-konserteille. 

Vuonna 2016 yhdeksi teemaksi Helsingin omissa tuotannoissa nousi yhteistyö visualisointitaiteilijoiden 

kanssa. Tämä ulottuvuus oli vahvasti mukana paitsi DiDonaton konsertissa myös sarjan konserteissa 20.3. 

(Bach: Johannes-passio) ja 10.5. (Huippusolistit: Werner Güra) sekä uudenvuoden juhlakonserteissa.  

Maaliskuun visualisointi toteutettiin valaistuksen keinoin, taiteilijoina Ilkka Sariola ja Janne Teivainen. 

Toukokuun ja uudenvuoden konserttien visualisoinnista vastasi Kristiina Helin, jonka kanssa orkesteri on 

tehnyt aikaisemminkin yhteistyötä. Helinin visualisointi toukokuussa yhdisti musiikkiin hitaasti elävää kuvaa 

(still life), installaatiota ja butoh-tanssia. Uudenvuoden juhlakonserttiin Helin suunnitteli orkesterille 

barokkityyliset puvut Finlaysonin Tom of Finland -kankaasta.  Erityispanostukset visualisointeihin 

mahdollistivat tarkoitukseen myönnetyt Koneen säätiön ja Suomen kulttuurirahaston avustukset.  

Mainiota orkesteria täydensi virolainen Collegium Musicale -kuoro, jonka osaamista lisäsi luonnollinen äänenkäyttö, 

mikä ei aina toteudu kotimaisissa vastineissamme. 

Veijo Murtomäki, Helsingin Sanomat 19.12.2016 

Kristiina Helinin kehittelemät visuaaliset symbolit lisäsivät sinfonioihin hienovaraisen mystistä vertauskuvallisuutta. 

Hannu-Ilari Lampila, Helsingin Sanomat, 12.5.2016 

Visst var det rena lyxen att få höra en tenor som Werner Güra i den här repertoaren, hur han lekande lätt klättrade upp i 

det höga registret, till exempel i Wenn ich dich Holde sehe. 

Wilhelm Kvist, Hufvudstadsbladet, 12.5.2016 
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Joyce DiDonato sai yleisöltä lahjaksi Muumipeikon, Musiikkitalo 26.11. Aapo Häkkinen ja Werner Güra, Musiikkitalo 10.5. 

 Kristiina Helinin visualisoinnin teemana oli Still Life, Musiikkitalo 10.5. 

 

Alina Pogostkina haastattelussa, Musiikkitalo 12.4. 

Joulukonsertti Vanhassa kirkossa, 17.12. 
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KONSERTTISARJA RAUMALLA  

Rauman konserttisarjassa kuultiin osin samoja ohjelmia kuin Helsingissä; Raumalle vietiin vuonna 2016 mm. 

sveitsiläisen La Morra -yhtyeen keskiaika- ja renessanssiohjelma sekä Bachin kantaattikiertue kansainvälisellä 

solistikaartilla. Orkesterin pitkäjänteinen toiminta Raumalla perustuu hyvin toimivalle yhteistyömallille 

Rauman kaupungin ja Rauman seurakunnan kanssa: orkesteri on tuotantovastuussa mutta saa apua 

paikalliseen markkinointiin ja konserttijärjestelyihin seurakunnalta ja kaupungilta. Osana orkesterin muuta 

kiertuetoimintaa on mahdollista viedä kansainvälisen tason ohjelmia Raumalle kohtuullisin kustannuksin.  

Rauman keskiaikainen kivikirkko on akustiikaltaan ja tunnelmaltaan yksi Suomen parhaista vanhan musiikin 

esityspaikoista. Orkesterin toiminta Raumalla on erityisen tärkeää, sillä kaupungissa ei ole omaa 

kaupunginorkesteria. 

JANAKKALAN BAROKKI 

Kolmipäiväinen Janakkalan Barokki järjestetään niin ikään saumattomassa yhteistyössä Janakkalan kunnan ja 

seurakunnan kanssa. Kesällä 2016 festivaalin ohjelma oli painottunut renessanssimusiikkiin. Vieraileviin 

taiteilijoihin kuuluivat mm. gregoriaanisen laulun yhtye Schola Olaus Petri, urkuri Marco Mencoboni ja 

sinkinsoittaja Andrea Inghisciano. Kirkkokonserttien lisäksi järjestettiin myöhäisillan kansanmusiikkikonsertti 

Turengin asemalla sekä ilmainen ja omaan osallistumiseen aktivoiva lasten barokkitapahtuma. Alueella on 

vahva barokkifestivaaliperinne: Janakkalan Barokkikesä -nimellä järjestetty tapahtuma keräsi musiikinystäviä 

Janakkalaan vuosina 1993–2003. Janakkalan kunnan pyynnöstä Helsingin Barokkiorkesteri elvytti perinteen 

kymmenen vuoden tauon jälkeen uudella konseptilla ja ilmeellä. Nyt festivaali on vakiinnuttanut paikansa 

Hämeen kesän kulttuuritarjonnassa, ja tapahtuman järjestämistä on päätetty jatkaa toistaiseksi. 

 

MUU OMA TUOTANTO JA VIERAILUKONSERTIT KOTIMAASSA 

Helsingin, Janakkalan ja Rauman lisäksi orkesteri ulotti vuonna 2016 omaa konserttituotantoa Ouluun, 

Kangasalalle ja Tampereelle. Oma tuotanto (= oma lipunmyyntiriski ja oma markkinointi) kotimaassa oli 

kaiken kaikkiaan vahva osa-alue orkesterin toiminnassa vuonna 2016 ja muodosti orkesterin 

toimintamenoista noin 60 %. Tämä oli mahdollista, sillä vuosi oli kotimaan toimintaan saatujen 

kohdeavustusten suhteen erinomainen. Orkesterin haasteena tulevaisuudessa onkin erityisesti kotimaan 

toiminnan rahoituksen pitkäjänteisyyden turvaaminen, sen perustuessa tällä hetkellä pitkälti tilapäiseen 

kohderahoitukseen. 

Omien tuotantojen lisäksi orkesteri vieraili vuoden 2016 aikana Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Yhteensä 

orkesteri, siitä muodostetut kokoonpanot tai orkesterin kutsumat vierailevat yhtyeet esiintyivät kotimaassa 

30 konsertissa. 
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KONSERTTITOIMINTA ULKOMAILLA 

Vuonna 2016 orkesteri debytoi Aasiassa. Maanosa avautui kertarysäyksellä: kaikkiaan vuoden aikana tehtiin 

11 konserttia Aasiassa kolmella eri kiertueella (Kiina, Etelä-Korea, Japani). Aasialaiselle yleisölle esitettiin mm. 

Bachia, Vivaldia ja suomalaista kansanperinnemusiikkia. 

 

Kiertueiden järjestyminen Aasiaan oli usean vuoden myynti- ja neuvottelutyön tulosta sekä mahdollista 

erityisesti Opetusministeriön Aasian vientityöavustuksen turvin. Mahdollisuuksia vielä laajempien 

kiertueiden sopimiseen olisi ollut. Näitä mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään tulevaisuudessa etsimällä 

yhä merkittävämpiä tukijoita, sillä Aasiassa on paljon kysyntää taidemusiikille. Aapo Häkkisen sanoin (kirje 

kannatusjäsenille joulukuussa 2016): 

 

”Suomen edustustot Pekingissä ja Shanghaissa auttoivat viime vuonna laajan tapaamiskierroksen järjestelyissä, minkä 

jälkeen olemme asioineet paikallisen agentuurin kanssa. Neljän konsertin kiertue Kiinassa 12 soittajan kokoonpanolla on 

tuotannollisesti suhteellisen laaja hanke, johon toivoimme tukea myös Helsingin kaupungin tämänvuotisesta Peking-

ohjelmasta. Nämä HeBo:n kiertuetta moninkertaisesti suuremmat resurssit kuitenkin päätyivät virallisen Helsinki-

valtuuskunnan ja erilaisten yhtyeiden kertavierailuun. 

Haluan tuoda tämän esiin esimerkkinä siitä, että kulttuuriviennin edistämiseksi on kaikkein tehokkainta tukea suoraan 

sellaisia toimijoita, joilla on jo kansainvälisiä verkostoja, potentiaalia ja osaamista edistää itse ja omilla ehdoillaan 

kansainvälisyyttä ruohonjuuritasolla, suorassa kontaktissa kunkin alueen tärkeiden kulttuuriorganisaattoreiden kanssa. 

Näin päästään parempiin ja kestävämpiin tuloksiin kuin operoimalla ylhäältä päin määriteltyjä vientitempauksia use-it-

or-loose-it- tyyppisillä määrärahoilla. 

Kiinan-kiertueen käänteistä, neuvottelujen umpikujista, ohjelmiston sovittamisesta konserttisalien mahdollisuuksiin, 

viranomaisten hyväksynnästä, sekä valtavien etäisyyksien aiheuttamista aikataulutushaasteista, jne. jne. voisi kirjoittaa 

kirjan. 

Toivon ja uskon Aasian konserttien olevan kaikkien harmaiden hiusten arvoisia niin kuulijoille kuin orkesterillekin. 

Seuraava Japanin kiertue on suunnitteilla jo ensi syksylle." 

 

Muut kansainväliset kiertueet vuonna 2016 suuntautuivat Kölniin, Schwetzingeniin, Varnaan ja Tallinnaan. 

Yhteensä orkesteri esiintyi vuoden aikana 16 konsertissa ulkomailla.  
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Yleisö innostui osoittamaan suosiota seisaallaan, Janakkalan Barokki 

Bandai, Japani 

Dunhuang, Kiina 

Sopraano Kajsa Dahlbäck, sellisti Heidi 

Peltoniemi ja uskollinen konserttikuulija. 

Pyhän Ristin kirkko, Rauma 

Shanghai, Kiina Shanghai, Kiina 
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RADIOINNIT JA MUU MEDIANÄKYVYYS 

 

Konserteista kuusi radioitiin vuonna 2016: neljä kotimaassa (YLE Radio 1) ja kaksi ulkomailla (saksalainen 

SWR, Bulgarian radio). YLE:n radioinnit pysyivät lähetyksen jälkeen kuukauden ajan YLE Areenassa 

kuunneltavana.  

 

Medianäkyvyys kasvoi verrattuna edellisvuoteen – kun vuonna 2015 orkesteri keräsi 43 mediaosumaa, 

vuonna 2016 osumia kertyi 55 kappaletta. Nousua selittävät mm. Aasian-kiertueet sekä vuonna 2016 

meneillään ollut taiteiden valtionosuusuudistus, johon liittyen sekä taiteellista että toiminnanjohtajaa 

haastateltiin eri medioihin asiantuntijarooleissa. Kriitikot kävivät kiitettävästi konserteissa ja kansainväliset 

vieraat huomioitiin. Mediavuosi huipentui Uudenvuoden juhlakonserttiin, jonka harjoituksia YLE Uutiset kävi 

seuraamassa. Uutiseen haastateltiin konsertin johtajaa, venäläistä viulisti-kontratenori Dmitry Sinkovskya. 

 

 

 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

 

Omien tuotantojen suuresta määrästä johtuen viestintään ja markkinointiin panostettiin vuonna 2016 

merkittävästi. Erityisesti Erkon säätiön tukemien Huippusolistit-konserttien laaja näkyvyys haluttiin varmistaa 

monipuolisen markkinoinnin keinoin. Tärkeänä tavoitteena oli toisaalta myös löytää mahdollisimman järkevä 

tasapaino mainontaan käytetyn rahamäärän ja saatujen lipputulojen välillä, etsimällä mahdollisimman 

vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettuja markkinointikeinoja. Vuonna 2016 tässä tavoitteessa 

onnistuttiin verrattain hyvin: lipputuloista 32 % käytettiin mainontaan. 

 

Printti- ja esitemainonnan rinnalla hyödynnettiin verkkomainontaa, metron ja raitiovaunujen sähköisiä 

tauluja sekä suuria Abribus-tauluja Helsingin ja Espoon kulttuurilaitosten läheisillä raitiovaunu- ja 

bussipysäkeillä.  
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Lisäksi vuoden aikana kehitettiin edelleen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Orkesterin Facebook-sivun 

tykkääjien määrä kasvoi 3445 henkilöstä 3838 henkilöön. Orkesterin oman YouTube-kanavan videoita 

katsottiin 138 662 kertaa (2015: 130 576 kertaa). Sähköisen uutiskirjeen vastaanottajien määrä kasvoi 1293 

henkilöstä 1390 henkilöön. 

 

Uusia yleisöjä löydettiin tekemällä yhteistyötä matkanjärjestäjien, musiikkioppilaitosten ja seurojen kanssa. 

Yleisöpohjan laajentamiseksi lanseerattiin syyskaudella uusi saman päivän lippukäytäntö. Saman päivän 

lipulla opiskelijat, työttömät sekä varus- ja siviilipalvelusmiehet pääsevät tästedes kympillä konserttiin.  

 

  

 

KANNATUSJÄSENTOIMINTA, YLEISÖTYÖ JA KOULUTUSTOIMINTA 

 

Kattavien taustatietojen antamiseen ohjelmakirjoissa panostettiin. Mukana oli myös laajempia tekstejä 

vanhan musiikin genreen liittyen. Vanhan musiikin sarjan konserttien yhteydessä järjestettiin suosittuja 

taiteilijatreffejä Musiikkitalon lämpiössä. Joyce DiDonaton konsertin treffeille kutsuttiin taiteilijavieraan 

sijasta ministeri Pär Stenbäck, jonka kanssa keskusteltiin sodan ja rauhan teemoista. Kannatusjäsen- ja 

uutiskirjeissä kerrottiin konserteista ja orkesterin työn taustoista. 

 

Kannatusjäsenten määrä ja jäsenmaksutuotot pysyivät samalla hyvällä tasolla kuin vuonna 2015. 

Kannatusjäsenille tarjottiin konserttitoimintaan liittyviä etuja ja heille järjestettiin oma 

kannatusjäsentilaisuus. Osana kannatusjäsentoimintaa järjestettiin ystävämatka orkesterin mukana 

Heidelbergiin ja Schwetzingenin musiikkijuhlille.  

 

Vuonna 2016 aloitettiin yhteistyö European Union Baroque Orchestran kanssa. EUBO on opiskelijaorkesteri, 

jonka soittajia vieraili vuoden aikana kolmessa Helsingin Barokkiorkesterin produktiossa tutustumassa 

huippuammattilaisten työhön.  
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TALOUS JA HALLINTO 

 

 

TULO- JA KULURAKENNE 

 

Liikevaihto kasvoi lähes 800 000 euroon: vuosi 2016 oli toiminnan laajuudessa toistaiseksi orkesterin 

historian mittavin. Vuonna 2016 kaikki tulot olivat yhteensä 792 062 € (2015: 732 730 €, 2014: 764 338 €, 

2013: 538 028 €, 2012: 678 477 €, 2011: 290 853 €). Kasvu johtui erityisesti vuoden 2016 Aasia-

painotuksesta, konserttivisualisoinneista sekä Huippusolistit-konserteista. Vuonna 2017 kokonaisbudjetti 

tulee pysymään 800 000 euron mittaluokassa.  

 

Yleisavustuksia orkesteri sai valtiolta 70 000 € (2015: 69 000 €, 2014: 75 000 €, 2013: 80 000 €) ja kaupungilta 

25 000 € (2013–2015: 25 000 €). Julkisten yleisavustusten osuus kaikista tuloista oli 12 % (2015: 15 %, 2014: 

12 %, 2013: 19 %), kun muilla suomalaisorkestereilla vastaava osuus on keskimäärin 76 %.  

 

Omien toimintatuottojen (konserttipalkkiot, lipputulot, kannatusjäsenmaksut, muut myyntituotot) määrä 

pysyi lähellä edellisvuoden tasoa. Orkesteri kerrytti Suomen kansantalouteen päätyviä ulkomaisia 

investointeja Aasiasta ja Euroopasta. Omia tuloja kertyi 445 745 € (2015: 481 930 €, 2014: 543 255 €, 2013: 

340 411 €), ja ne kattoivat kokonaisrahoituksesta 56 % (2015: 64 %, 2014: 71 %, 2013: 63 %). 

 

Kohdeavustuksia sekä yksityisiltä että julkisilta tahoilta saatiin vuonna 2016 ennätyksellisen paljon: 251 317 € 

(2015: 148 000 €, 2014: 126 000 €, 2013: 98 000 €). Nämä mahdollistivat monenlaista taiteellista riskinottoa 

ja rohkeita avauksia. Parempi tasapaino julkisten yleisavustusten ja vaihtuvien kohderahoitusten välillä toisi 

orkesterin toimintaan paljon kaivattua ennakoitavuutta. Julkisten yleisavustusten saaminen paremmalle 

tasolle kuuluukin edelleen orkesterin tärkeimpiin tavoitteisiin. 

 

Henkilöstökulut olivat vuonna 2016 suurin menoerä. Henkilötyövuosia toteutui 17 (2015: 18, 2014: 18, 2013: 

12). 

 

Kokonaisrahoitus                                                                Kulurakenne 

  
 

                                                                       

TULOS- JA TASETIEDOT 

Vuoden 2016 alkaessa taseessa oli pääomaa 19 680,08 €. Orkesterin tavoitteena on kerryttää taseen 

pääomaa vähintään 50 000 euroon vuosivaihteluiden turvaamiseksi ja pitkän tähtäimen taiteellisen 

suunnittelun mahdollistamiseksi. Yhdistys on voittoa tavoittelematon: mahdolliset ylijäämät kohdennetaan 

sääntöjen mukaan aina tulevaan taiteelliseen toimintaan. Vuonna 2016 taseen pääomaa oli jäljellä 18 304,14 

€. Kauden tulos jäi 1 375,94 € alijäämäiseksi.  

35%

17%12%

32%

3%

Lipputulot

Konserttipalkkiot

Julkiset yleisavustukset

Kohdeavustukset

Muut tuotot
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Muusikoiden palkkakulut
(freelance)

Kiinteistökulut

Muut kulut (mm. matkustus ja
mainonta)
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YHDISTYKSEN HALLINTO 

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Vuosikokous pidettiin maaliskuun 21. 

päivänä.  Vuosikokouksessa valittiin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Matti Saarinen, Ukko Laurilan 

jättäessä tehtävän pitkän ja menestyksekkään puheenjohtajakauden jälkeen. Yhdistykseen kuului vuoden 

2016 viimeisenä päivänä 56 jäsentä. Hallituksen kokoonpano: 

 

Saarinen Matti pj. Häkkinen Aapo 

Elonen Anni Laurila Ukko 

Haarala Laura Lind Tuija 

Hanski-Pitkäkoski Ritva Peltoniemi Heidi 

Hirvonen Heikki Salmela Marja 
 

Yhdistyksen maksuliikennettä ja kirjanpitoa hoiti Dextili Oy / Tarja Siekkinen. Tilintarkastajana toimi KHT-

yhteisö Pricewaterhouse Coopers, päävastuullisena Jaana Sallinen, KHT. 

 

 

HENKILÖKUNTA JA TILAT 

 

Toiminnanjohtajana työskenteli Elina Aho-Kuusama elokuun loppuun saakka, jolloin Kerttu Piirto palasi 

toiminnanjohtajan työhön hoitovapaalta. Elo-syyskuun vaihteessa vaihtui myös tuottaja, kun Sanna Valkialan 

määräaikainen työsopimus päättyi ja hänen tilallaan aloitti Ilona Kaski. Apulaisina toimi lisäksi talkoovoimin 

musiikkitieteen opiskelijoita. 

 

Orkesterin taiteellisena johtajana toimi Aapo Häkkinen. Freelance-muusikoista koostuva 

orkesterikokoonpano vaihteli soitettavan ohjelmiston mukaan. Lista orkesterikokoonpanojen soittajistosta 

löytyy toimintakertomuksen liitteistä. Vuonna 2016 produktioihin osallistui johtajat, solistit, kamarimuusikot 

ja vierailevat yhtyeet mukaan lukien yli sata muusikkoa.  

 

Toimistotilaa vuokrattiin Vallila 8:n toimistokollektiivista. Harjoitustiloja vuokrattiin Avanti!-

kamariorkesterilta Kaapelitehtaalta ja Meilahden seurakunnalta sekä ArtLab-tuotantoyhtiöltä.  

 

 

VALTUUSKUNTA 
 

Orkesterin hallintotyön tueksi luotiin kaudella 2015 valtuuskunta, johon kutsuttiin yhteiskunnan eri alojen 

vaikuttajia. Valtuuskunta kokoontui ensimmäisen täyden toimintavuotensa aikana kaksi kertaa, minkä lisäksi 

pienemmät ryhmät kokoontuivat pohtimaan rajatumpia asiakokonaisuuksia (mm. yritysyhteistyö, rahoitus, 

viestintä). Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Eero Holstila. Valtuuskunnan kokoonpano: 

 

Holstila Eero (pj.) Laurila Ukko Soininvaara Anna-Maria 

Antman Aki Liukkonen Matti Suvanto Antti 

Groop Monica Luolajan-Mikkola Markku Szilvay Réka 

Hakanen Outi Meriläinen Reetta Söderblom Erik 

Hakkila Tuija Niemi Mauri Taponen Merja 

Hallberg Pekka Nieminen Risto Urpilainen Jutta 

Heikinheimo Riikka Nikula Riitta Venäläinen Riikka 

Hokka Kirsi Saarinen Matti von Weymarn Tom 

Klinge Matti Sauri Pekka Wilenius Markku 

Korkman Sixten Sevón Cay  
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LIITTEET 

 

KONSERTIT 2016 

* = kuuluu Vanhan musiikin sarjaan 
 
1.1.  Musiikkitalo, Konserttisali 
Uudenvuoden juhlakonsertti 
Fado Barroco 
Ana Quintans, sopraano 
Ricardo Ribeiro, fadista 
Miguel Amaral ja Marco Oliveira, cavaquinho ja kitarat 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Marcos Magalhães 
 
16.1. Kynnys ry, Helsinki 
Bach, Richter 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 

 
20.1. Musiikkitalo, Camerata-sali* 
Bach 
Cecilia Bernardini, viulu 
Aapo Häkkinen, cembalo 
 
12.2. Pyhän Ristin kirkko, Rauma 
13.2. Musiikkitalo, Organo-sali* 
14.2. Kangasala-talo 
Musiikkia 1500-luvun italialaisista hoveista – Cavazzoni, Palestrina, Tromboncino  
Vivabiancaluna Biffi, altto 
Enea Sorini, baritoni 
Ensemble La Morra (Sveitsi)  
johtaa Corina Marti ja Michal Gondko 

 
11.3. Pyhän Ristin kirkko, Rauma 
12.3. Taulumäen kirkko, Jyväskylä 
13.3. Kuopion tuomiokirkko 
Bach 
Ingrida Gápová, sopraano 
Teppo Lampela, kontratenori 
Ian Honeyman, tenori 
Cornelius Uhle, basso 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Aapo Häkkinen 

 
19.3. Tampereen tuomiokirkko 
20.3. Johanneksenkirkko* 
23.3. Maariankirkko, Turku 
Yhteistyössä Kirkko soikoon -festivaalin kanssa 
J.S. Bach: Johannes-passio 
Thora Einarsdottir, sopraano 
Melis Jaatinen, altto 
Markus Francke, tenori 
Cornelius Uhle, basso 
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Key Ensemble 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Aapo Häkkinen 
Ilkka Sariola ja Janne Teivainen, visualisointi ja valosuunnittelu 
 
12.4. Musiikkitalo, Konserttisali* 
13.4. Kölnin Filharmonia 
Charpentier, Leclair, Mascitti, Muffat 
Alina Pogostkina, viulu 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Reinhard Goebel 

 
9.5. Schwetzingenin musiikkijuhlat 
Schubert, Kraus 
Monica Groop, mezzosopraano 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Aapo Häkkinen 
Radiointi SWR 

 
10.5. Musiikkitalo, Konserttisali* 
Schubert, Kraus 
Werner Güra, tenori 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Aapo Häkkinen 
Kristiina Helin, visualisointi ja videoinstallaatio 
Helena Romppainen, tanssi 
Radiointi YLE Radio 1 

 
11.5. Helsingin kaupungintalo 
Lounasmusiikkia valtiovieraille 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 

 
JANAKKALAN BAROKKI 1.–3.7. 

 
1.7. Pyhän Laurin kirkko 
Frescobaldi: Fiori musicali 
Marco Mencoboni, urut 
Schola Olaus Petri, johtaa Valter Maasalo 
  
2.7. Pyhän Laurin kirkko ja Laurinmäki 
Lasten barokki 
Nokkahuilukvartetti Bravade 
  
2.7. Pyhän Laurin kirkko 
Frescobaldi, Froberger 
Andrea Inghisciano, sinkki 
Marco Mencoboni, urut 
Eero Palviainen, luuttu 
 
2.7. Turengin asema 
Kansanmusiikki-ilta 
Ilkka Heinonen Trio 
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3.7. Pyhän Laurin kirkko 
Susanne un jour – Danielin kirjan tarina renessanssin sävelin 
Bovicelli, Lasso, Merulo 
Tuuli Lindeberg, sopraano 
Taavi Oramo, baritoni 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 
johtaa Anna-Maaria Oramo, cembalo 
 
PYEONGCHANG FESTIVAL 28.7.–6.8. (Korea) 
 
28.7. Alpensia Concert Hall 
Bach 
Aapo Häkkinen, cembalo 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 
 
3.8. Alpensia Concert Hall 
Bach 
Sunhae Im, sopraano 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 
 
6.8. Alpensia Music Tent 
Bach 
Sunhae Im, sopraano 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 
 
10.8. Pyhän Laurin kirkko, Vantaa BRQ Festival 
Bach, Händel 
Kajsa Dahlbäck, sopraano 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 

 
22.9. Varna Summer – International Music Festival 
Vivaldi, Benda, Bach, Richter 
Aapo Häkkinen, cembalo 
Dimitre Marinkev, traverso 
Dora Asterstadt, viulu 
Radiointi, Bulgarian radio 

 
24.9. Pyhän Ristin kirkko, Rauma 
25.9. Musiikkitalo, Camerata-sali* 
Susanne un jour – Danielin kirjan tarina renessanssin sävelin 
Bovicelli, Lasso, Merulo 
Tuuli Lindeberg, sopraano 
Taavi Oramo, baritoni 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 
johtaa Anna-Maaria Oramo, cembalo 
 
9.10. Bandai Festival 
Bach, Roman 
Johannes Pramsohler, viulu 
Aapo Häkkinen, cembalo 
Helsingin Barokkiorkesteri 
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10.10. Bandai Festival 
Händel, Telemann, Vivaldi 
Erika Colon, sopraano  
Johannes Pramsohler, viulu 
Helsingin Barokkiorkesteri  
 
13.10. Suntory Hall, Tokio 
Bach, Händel, Vivaldi 
Erika Colon, sopraano 
Johannes Pramsohler, viulu 
Aapo Häkkinen, cembalo 
Helsingin Barokkiorkesteri 

 
14.10. Tongyeong Concert Hall 
Bach, Vivaldi 
Johannes Pramsohler, viulu 
Aapo Häkkinen, cembalo 
Helsingin Barokkiorkesteri 
 
15.10. Tongyeong Concert Hall 
Bach 
Johannes Pramsohler, viulu 
Aapo Häkkinen, cembalo 
Helsingin Barokkiorkesteri 

 
30.10. Musiikkitalo, Camerata-sali* 
Schubert, Chopin 
Simon Bernardini, viulu 
Alessandro Commellato, fortepiano 

 
18.11. Vantaan Pyhän Laurin kappeli 
19.11. Pyhän Ristin kirkko, Rauma 
Bach 
Kajsa Dahlbäck, sopraano 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 

 
26.11. Musiikkitalo, Konserttisali* 
Huippusolistit-konsertti 
In War & Peace – Harmony Through Music 
Pergolesi, Purcell, Händel, Leo, Jommelli 
Joyce DiDonato, mezzosopraano 
Il Pomo d’Oro -barokkiorkesteri (Italia) 
johtaa Maxim Emelyanychev 
ohjaus Ralf Pfleger 
valosuunnittelu Henning Blum 
videosuunnittelu Yousef Iskandar 
koreografia ja tanssi Manuel Palazzo 
puvut Vivienne Westwood 
Radiointi YLE Radio 1 
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14.12. Johanneksenkirkko, Tallinna 
15.12. Madetoja-sali, Oulu  
17.12. Vanha kirkko, Helsinki* 
J.S. Bach: Jouluoratorio 
Helena Juntunen, sopraano 
Erika Back, altto 
Nico van der Meel, tenori 
Jonathan Sells, basso 
Collegium Musicale -kamarikuoro (Viro) 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Aapo Häkkinen 
Radiointi YLE Radio 1 (Vanha kirkko) 

 
21.12. Harbin Concert Hall 
22.12. Tianjin Grand Theater 
24.12. Shanghai Oriental Arts Center 
25.12. Dunhuang Grand Theater 
Bach, Vivaldi, suomalainen kansanperinnemusiikki 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Dmitry Sinkovsky, viulu ja kontratenori 
 
31.12. Musiikkitalo, Konserttisali 
Uudenvuoden juhlakonsertti 
Bach, Vivaldi, suomalainen kansanperinnemusiikki 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Dmitry Sinkovsky, viulu ja kontratenori 
Kristiina Helin, Emilia Eriksson, Linda Jännäri, visualisointi ja puvustus 
Radiointi YLE Radio 1 

 

YLEISÖMÄÄRÄT 2016 

 2016  2015  2014  

 kpl yleisö kpl yleisö kpl yleisö 

 
    

  
Omat konserttituotannot     

  
* Helsinki 11 7666 10 7087 9 6389 

* Muu Suomi 12 2222 8 1211 8 1187 

 
    

  
Vierailut ja yksityiset tilauskonsertit     

  
* Helsinki 2 160 3 1300 5 830 

* Muu Suomi 5 1280 4 1055 5 3349 

* Ulkomaat 16 11200 13 11 593 15 9667 

 
    

  
Muut konsertit     

  
* Helsinki   4 1700 3 150 

* Muu Suomi   - - 1 106 

 
    

  
yht. 46 22528 42 23946 46 21678 
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SOITTAJISTO 2016 

 

   

Viulu Sello Käyrätorvi 

Aho-Erola Tiina Hosia Louna Granmo Nilsen Steinar 

Asterstad Dora  Hohti Markus Grenvik Niklas 

Bernardini Cecilia Pekkala Lea Kolehmainen Markku 

Davydova Elena Peltoniemi Heidi Miettunen Miska 

De Sarlo Antonio Seppänen Jussi Randoll Sabine 

Elonen Anni  Sandstad Ingvild 

Kadish Mayah Kontrabasso  

Kangas Minna Ackerman Andrew Trumpetti 

Kokko Laura Ainali Petri Huopala Jani 

Lehtipuu Aira Maria Rinta-Rahko Anna Kuntu Taavi 

Mattson Petri Tapio  Pajalahti Hanna 

Marini Anthony Huilu Saarinen Miikka 

Niskanen Irma Aminoff Petra Vau Indrek 

Olamaa Kari Fred Pauliina  

Orgse Meelis Marinkev Dimitre Pasuuna 

Pesonen Hanna  Fagerholm Esa 

Rainio Anna Oboe Lehtinen Vesa 

Ruotsalainen Kaisa Gutiérrez Rodrigo Vesola Martti 

Sinkovsky Dmitry Maunula Piia  

Suni Tuomo Moisio Jasu Patarummut 

Valova Zefira Palameta Christopher Parviainen Heikki 

Vasara Hannu Saragossa Pere Kippo Petteri 

   

Alttoviulu Klarinetti Lyömäsoittimet 

Bauer Evgenia Heiskanen Asko Hassinen Mikko 

Hakulinen Riittaliisa Kaarto Markus  

Juárez Isabel  Cembalo / urut 

Kangas Tiila Fagotti Henriksson Marianna 

Ma John Cozma Alexandru Häkkinen Aapo 

Maijala Lilli Jämsä Visa Oramo Anna-Maaria 

Nagaraja Krishna Nieler Karl  

Pakkala Hanna Sunnarborg Jani Luuttu 

Riisalo Tuula  Palviainen Eero 

Ristiluoma Riitta-Liisa   

Ruotsalainen Kaisa  Sinkki 

  Inghisciano Andrea 
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POIMINTOJA KRITIIKEISTÄ 2016 
 
 

”Aapo Häkkinen och Helsingfors Barockorkester valde att framföra den första [version] från år 1724 och 

mycket talar för att valet var klokt. (---) Med utmärkta solister och fina Key Ensemble stod Hebo för ett 

intensivt och innerligt framförende. Orkesterns stil och känslighet är idealiska för denna musik och epok-

instrumentens klangen är utsökt. Speciellt läckre var många enskilda solon i orkestern. Häkkinens lunga flyt 

och intensiva puls får stora saker till stånd med små medel. Påskens händelser får en överraskande stark, 

dramatisk framtoning trots att helheten i Johannespassionen huvudsakligen är lågmäld. Och många av 

ariorna är verkligen gripande.” 

Jan Granberg, Hufvudstadsbladet, 22.3.2016 

 

”Unter der Leitung des Cembalisten Aapo Häkkinen legte das Orchester eine liebevoll ausgeteilte 

Wiedergabe der c-Moll-Sinfonie [von Kraus] vor. In zartem, transparentem Spiel unterstrich das kleine 

Orchester den elegischen Ausdruck der Sätze. (---) Dass das stilgetreu musizierende Helsinki Baroque 

Orchestra im Klang nicht so glatt poliert ist wie große internationale Klangkörper, sorgte für eine 

authentische Atmosphäre. Die Musiker verliehen den Ecksätzen dramatischen Ausdruck, vor allem der 

Finalsatz erhielt eine mitreißende innere Spannung. Sehr gelungen war der Kontrast zwischen Menuett und 

idyllischen Trio.” 

Nike Luber, Rhein-Neckar-Zeitung, 18.5.2016 

”Kraussymfonin inleddes i den dystraste och mest tårdrypande av mollstämningar för att utmynna i en 

enormt kraftig dramatisk storm. På samma sätt är spänningen och tragiken ständigt närvarande i 

Schubertsymfonin – men kanske som intensivast i början av finalen, där musikerna lockar lyssnaren in i den 

melodiska trollskogen. Dirigenten Aapo Häkkinen föreföll lika uppriktig och sann i sitt musicerande som alltid, 

och lyckades ta fram de bästa sidorna ur sin orkester.” 

Wilhelm Kvist, Hufvudstadsbladet, 11.5.2016 

”Aapo Häkkisen johtama Helsingin Barokkiorkesteri sai J.S. Bachin Jouluoratorion kolme ensimmäistä 

kantaattia kaikumaan vuoroin riemukkaina, vuoroin rauhoittavina. Ajan hovitansseista menuetin nopsempi 

versio, passepied, nostatti tunnelman kattoon 1. ja 3. kantaatin avauskuoroissa. Oikein hämmästyi riehakasta 

tanssillisuutta! Toisen kantaatin avaussinfonian olisi halunnut kestävän loputtomiin, kun lempeästi keinuvaa 

sicilianoa ryydittivät ihanan rustiikisti kaksi oboe d’amorea ja kaksi oboe da cacciaa.” 

Veijo Murtomäki, Helsingin Sanomat 19.12.2016 

”Det handlar, som bekant, om en sällsynt samspelt ensemble och ryske experten på tidig musik, violinisten 

och kontratenoren Dmitry Sinkovsky verkade därtill ha hittat en optimalt fungerande våglängd med sina 

musiker. Om någon tyckte att, exempelvis, Bachs orkestersvit i D-dur – den med den inte helt obekanta Airen 

– lät annorlunda än med Karajan & co. på skiva, var det alltså meningen och när Sinkovsky och hans gäng 

dessutom förverkligade stycket i den förmodade originalversionen, utan pukor och trumpeter, blev 

helhetsintrycket lika intimt som fräscht. Vems idé det än var att kontrastera Bach och Vivaldi med 

sydösterbottniska polskor från början av 1800-talet visade den sig vara lika självklar som genial. Den 

förenande länken är självfallet det dansanta och improvisatoriska elementet och när det folkmusikaliska 

idiomet, av allt att döma, visade sig vara ett naturligt språk för flera av Hebo-musikerna fungerade upplägget 

som en dröm.” 

Mats Liljeroos, Hufvudstadsbladet, 1.1.2017 
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POIMINTOJA YLEISÖPALAUTTEISTA 2016 

Lähteet: Facebookissa, Ticketmasterissa ja yleisökyselyiden kautta annetut palautteet 

 

Loistava! Mahtava! Rohkea yhdistelmä eri tyylilajeista. 

Olen käynyt monissa korkeatasoisissa konserteissa ympäri Suomen ja Euroopan. Tämä oli aivan mainio esitys, sointi 

puhdasta ja esitys raikasta. Tällaista lisää! Aapo Häkkinen ja hänen johtamansa barokkiorkesteri ei ole pettänyt 

kertaakaan. Aapo täydellinen barokin esittäjä. (Jyväskylä) 

Aapo Häkkisen johtaman Helsingin Barokkiorkesterin tyylikäs ja taidokas soitto toi Bachin kantaatteihin eloa ja tunnetta. 

Musiikki kosketti syvästi, ja tunnelmat välittyivät luihin ja ytimiin asti. Aapo Häkkisen käsissä Bachin cembalokonserton 

äärimmäiset tunteet tulivat suorastaan kuulijoiden iholle. 

Musiikki kattoi koko inhimillisen tunneskaalan syvästä surusta ja katumuksesta riemukkaimpaan kiitokseen. (Jyväskylä) 

Maailmanluokan vanhan musiikin tulkintaa. Ensiluokkaista! Helsingin Barokkiorkesteri onnistui jälleen kerran 

tulkitsemaan barokin kantaisän J.S.Bachin Johannespassion eriomaisella ammattitaidolla. Solistit olivat myös erittäin 

rutinoituneita ja taitavia Bachin hetkittäin koreilevien koraalien ja aarioiden tulkitsijoita. Voi vain todeta: on se helppoa 

kun osaa! 

Well,I know the Helsinki Baroque Orchestra from previous visits and this time my favourite singer,Werner Güra,was part 

of it,so HOW COULD I RESIST?? I flew to Helsinki especially for this concert,and hope with all my heart that it is not the 

last time this wonderful tenor will be appearing with the orchestra. 

Upea pieni konsertti, hieno ohjelma! Urkuri soitti ihanasti, kuten myös sinkin soittaja. Todella loistavia laulajia. 

Lumoava tunnelma, loistava esitys ! En ole tähän ikään moista kokenut. 

Elämäni parhaita konsertteja! Konsertti oli kokonaistaideteos: se oli rakennettu sielulla, sydämellä, järjellä, silmällä ja 

korvalla ja tarjosi parasta mahdollista. 

Helsingin Barokkiorkesteri on erittäin korkeatasoinen, harmoninen kokonaisuus. Virheetöntä ja elastista musisointia. 

Orkesteri ylsi erityisesti Bachin tulkinnassa Jouluoratoriossa niin huikeaan esitykseen, että musiikin soljuvassa virrassa ei 

olisi voinut paremmin uida. Kaikki osa-alueet olivat hallinnassa. (Oulu) 

Loistavaa ja vauhdikasta soittoa Dimitry Sinkovskyn johdolla. 

Me kaikki kolme nautimme täysin rinnoin jokaisesta hetkestä ja jokaisesta numerosta. Johtaja-solisti oli aivan loistava. 

Esitys oli myös visuaalisesti kaunis erikoisine pukuineen. 

Helsingin barokkiorkesteri sai meistä suuren ihailijan. Tulemme varmasti uudelleen kuulemaan ja tuomme taas 15-

vuotiaan tamperelaisen musiikinharrastajan mukanamme. 

Musiikin ja soiton ilotulitusta! Ihana esitys! Upeaa soittamista Barokkiorkesterilta, todellakin nauttivat soittamisesta! 

Naisesiintyjillä oli upeat esiintymispuvut! 

Helsingin Barokkiorkesteri ja Dmitry Sinkovsky saivat yleisön liikuttumaan ja hurmioitumaan uuden vuoden 

juhlakonsertissa. Yleisö nousi seisomaan ja osoitti kunnioitusta sekä orkesterille että loistavalle taiteilijalle. Olin erittäin 

yllättynyt, että barokkimusiikkikin voi olla niin kaunista ja liikuttavaa. 

Helsingin Barokkiorkesterin soitto on upeaa, kuulasta ja kaunista! On hienoa, että Suomessa on tällainen ylpeydenaihe. 

Den mest fantastiska musikupplevelse jag varit med. Har upplevt många olika stora scener i Europa men den här 

upplevelsen överträffar dem alla. 

Helsingin Barokkiorkesteri uskalsi jälleen kerran Musiikkitalossa uudistaa taiturimaisesti klassista musiikkia! 
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TUKIJAT 2016 

YLEISAVUSTUKSET 

      

 

  VANHAN MUSIIKIN SARJA 

       

   

                    

RAUMAN KONSERTTISARJA 

 

 

 

JANAKKALAN BAROKKI 
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ULKOMAANKIERTUEET 

 

 

         

               

 

 

 

 

 

 
KANNATUSJÄSENET 2016 

Aho Tellervo  Korkman Sixten 

Antila Anna-Maija  Könkkölä Kalle 

Bergholm Kari  Lehtonen Hannu 

Hjelt Erkki  Liukko Hilkka 

Hjelt Marketta  Liukkonen Matti 

Hokka Kirsi  Nikula Riitta 

Holstila Eero  Parviainen Aapo 

Hovi Kaija  Peltonen Lauri 

Häkkinen Risto  Pesonen Pekka 

Häkkinen Ritva  Ranne Antero 

Hänninen Heikki  Rantanen Ritva 

Karvo Jouni  Reponen Tarja 

Kataja Päivi  Salmela Liisa 

Kauppinen Timo  Soininvaara Osmo 

Kautio Anna-Liisa  Suneli Kari 

Kenttämies Anu  Suvanto Antti 

Kokko Hannu-Tuomas  Ylätupa Jukka 

Lisäksi kahdeksan jäsentä, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen. 
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HELSINGIN BAROKKIORKESTERIN MISSIO, VISIO JA STRATEGIA  

 

MISSIO 

 

Helsingin Barokkiorkesterin ydintehtävä on laadukkaiden konserttien tuottaminen. Näkemyksellinen ja 

erottuva ohjelmistosuunnittelu tutustuttaa yleisön vanhan musiikin kiinnostavimpiin kansainvälisiin 

virtauksiin. Kulttuurihistoriaan ja musiikintutkimukseen sekä toisaalta taiteilijan intuitioon perustuvat 

tulkinnat ovat kaiken toiminnan keskiössä. 

 

VISIO 

 

Helsingin Barokkiorkesteri haluaa muiden alan toimijoiden kanssa tuoda vanhan musiikin erityisosaamisen 

entistä näkyvämmäksi osaksi musiikkielämää Suomessa ja ulkomailla – maailman parhaat vanhan musiikin 

yhtyeet ovat Helsingin Barokkiorkesterin viiteryhmä, johon orkesteri tuo oman näkökulmansa 

pohjoismaisena huipputekijänä. 

 

Viime vuosikymmeninä suosiotaan huomattavasti kasvattanut periodiliike tukeutuu humanistiseen 

taidekäsitykseen ja syvälliseen sivistykseen. Helsingin Barokkiorkesteri näkee tässä paljon mahdollisuuksia 

luovaan uusiutumiseen, joka kunnioittaa perinnettä. Orkesteri tuo persoonallisella otteellaan elinvoimaa 

paitsi periodiliikkeen myös koko klassisen musiikin kentän traditioihin. 

 

STRATEGIA 

 

Orkesteri haluaa turvata syksyllä 2011 Musiikkitalossa aloitetun Vanhan musiikin sarjan toimintaedellytykset 

ja lisätä sarjan vuotuista konserttimäärää. Resurssien salliessa sarjaan kutsutaan yhä enemmän vierailevia 

taiteilijoita ja yhtyeitä Suomesta ja ulkomailta. Säännöllisiä omia tuotantoja ja vierailutoimintaa laajennetaan 

myös valtakunnallisesti.  

 

Helsingin Barokkiorkesterin nykyistä asemaa suomalaisen kulttuuriviennin lippulaivana vahvistetaan 

tehostamalla kansainvälistä markkinointia. Konkreettisia tavoitteita ovat vientitulojen kaksinkertaistaminen 

nykytasosta vuoteen 2019 mennessä sekä uusien kohdemaiden löytäminen.  

 

Orkesteri pyrkii toimimaan joustavasti ajan hermolla paitsi taiteessa myös hallinnollisissa ja rahoituksellisissa 

trendeissä sekä viestinnässä ja markkinoinnissa. Innovatiivisuus yksityisen rahoituksen kartuttamisessa ja 

vuonna 2013 lanseeratun kannatusjäsenmallin kehittäminen ovat lähivuosien haasteita. Oivaltava 

markkinointi kasvattaa omia tuloja ja tavoittaa entistä laajempia yleisöjä. 

 

Julkisen tuen kasvutavoitteiden lisäksi orkesteri haluaa rakentaa yhteisöjen ja yritysten kanssa 

yhteistyösuhteita, joiden arvo on paitsi taloudellinen myös – ja ennen kaikkea – henkinen. Avainsanoja ovat 

sitoutuminen, motivaatio, innostus, yhteiset tavoitteet, uteliaisuus ja valmius reagoida uusiin 

mahdollisuuksiin.  

 

Yhdistys määrittää vuotuisissa toimintasuunnitelmissaan rahoituksen kasvutavoitteet, joiden toteutuminen 

vapauttaa orkesterin taiteellisen kehityspotentiaalin. Hallinnon kehittäminen ja rahoituspohjan 

laajentaminen tähtäävät aina siihen, että yhä enemmän resursseja voidaan suunnata hyvinvoinnin luomiseen 

taiteen keinoin.  
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MIKSI HEBO? AAPO HÄKKISEN PUHE KANNATUSJÄSENILLE JA VALTUUSKUNNALLE 17.5.2016 

 

 
 

Kirjoitan pahassa kevätflunssassa, kun näyttää siltä etten itse pysty puhumaan. Kiitän kannatusjäseniä ja valtuuskuntaa 

lämpimästi siitä, että autatte Helsingin Barokkiorkesteria sen kulttuurityössä. Tämän työn luonteesta ja sisällöstä haluan 

jakaa joitakin ajatuksia. 

 

Viimeisten parin vuoden aikana minulle on usein pyritty sovittamaan kulttuuripolitiikan toisinajattelijan manttelia. Totta 

onkin, että Helsingin Barokkiorkesteri on aktiivisesti pitänyt esillä orkesteri- ja teatterilain akuuttia uudistustarvetta – 

niin paljon enemmän voisi saada aikaan käytettävissä olevilla julkisilla resursseilla. Uudistusten pullonkaulaksi näyttää 

muodostuneen perinteisten etujärjestöjen kohtuuttoman suuri sananvalta (vapaalla kentällä ja uusilla taiteenaloilla kun 

tällaisia järjestöjä ei ole). Kulttuuripoliittiset motiivimme ovat ääretön rakkaus musiikkiin ja 20 vuoden kokemus 

toiminnasta valtionosuuksien ulkopuolella. 

 

Kuitenkin minun ja Helsingin Barokkiorkesterin varsinainen työ on yksinomaan taiteellista. Orkesterin mission mukaan 

sen ”ydintehtävä on laadukkaiden konserttien tuottaminen”. Tämähän on kaukana itsestäänselvyydestä aikana, jolloin 

kulttuurin itseisarvoa ja ulkoisvaikutuksia joudutaan jatkuvasti arvioimaan. Linjamme on yhdellä tapaa konservatiivinen 

– olen viulisti Patricia Kopatchinskajan kanssa ylpeästi eri mieltä siitä, ettei vanha musiikki tai kauneus olisi relevanttia 

meidän maailmassamme. Mitä tulee taiteelliseen laatuun, missiomme on radikaalimpi ja liittyy jopa laadun 

uudelleenmäärittelyyn. 

 

Voi olla, että taiteelliseen umpikujaan ajautunut uusi musiikki saa tulevaisuudessa vielä todellista jalansijaa 

kulttuurissamme. Tällainen muutos voi kuitenkin tapahtua vain elävästä perinteestä käsin ja vuorovaikutuksessa yleisön 

ja muusikoiden kesken, jos on tapahtuakseen. Siksi vanha musiikki on musiikkielämämme keskiössä ja 

ajankohtaisempaa nyt kuin koskaan aikaisemmin. Meidän on asetettava toivomme siihen ja vaalittava sitä 

kompromissittomasti. 

 

Vertauskuvien ylittämättömältä mestarilta Nikolaus Harnoncourtilta muistetaan ehkä erityisesti tämä lause: ”Taide ei 

ole mikään viihdyttävä lisuke – se on meitä jumalalliseen yhdistävä napanuora, jonka ansiosta olemme ihmisiä; mutta 

vain niin kauan kuin se on keskeisellä sijalla elämässämme.” On paljon taidetta, joka on sitä tässä mielessä vain 

nimellisesti. Viittaus jumalalliseen ei ole yliampuva: uskonnon yksi keskeinen tarkoitus on ollut edistää ihmisten 

epäitsekkyyttä ja avartaa heidän näköalojaan. Mielikuvituksella ja taiteella on sama tehtävä: asettua toisten asemaan ja  
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sitä kautta muuttaa meitä, tehdä meistä parempia ihmisiä. Tämä edellyttää ymmärrystä ja ymmärrettävyyttä, perinteen 

muovaamaan kontekstiin pohjaavaa suhdeverkostoa tai käsitteistöä, jollainen arkisen kommunikaation tasolla on 

puhuttu kieli. 

 

Kun sanoo jotain eri lailla, tulee sanoneeksi jotain muuta. Vaikka nuotit olisivat samat, ei ole yhdentekevää kuka ne 

soittaa ja miten. Kokemuksesta voin sanoa kuinka kaukana tällainen näkökulma on konservatoriolaitoksen 

tasapäistämästä klassisen musiikin kulttuurista. Ongelma on kansainvälinen, ja kansainvälinen on myös se kenttä jolla 

Helsingin Barokkiorkesteri työskentelee. 

 

Nimenomaan käsitteellinen, toista sataa vuotta vanha musiikki ei ole viihdyttävää dekoraatiota. Se on niin määrällisesti 

kuin laadullisestikin ehtymätön aarreaitta, joka kertoo jotain oleellista ihmisyydestämme ja tarjoaa eväitä sen 

kehittämiseen – mutta vain niin kauan kuin sille tarjotaan asianmukaiset olosuhteet, ja tehdään intohimoisen pätevää, 

innoittunutta ja omistautunutta työtä sen eteen. 

 

Mitä vanha musiikki sitten sanoo, ja miksei sitä voi sanoa millä tahansa muulla tavoin? 

 

Mozartin Figaron häät on yksi usein karkeasti väärinymmärretty mestariteos. Kun musiikin pintatason rakenteet ja 

tekniikat ovat myöhäisemmän ohjelmiston näkökulmasta suoraviivaisia, johtaa tämä paradoksaalisesti siihen ettei 

detaljitasoon tulla kiinnittäneeksi riittävää huomiota, jolloin musiikin mieli ja merkitys devalvoituvat. Tässä jos missä 

Mozart levittää suuren peilin kuulijan eteen, peilin josta kuka tahansa voi nähdä itsensä eri elämäntilanteissaan. Kun 

kreivi lopulta pyytää anteeksi ylimaallisen kauniiden harmonioiden säestyksellä, kuka voisi olla ajattelematta omia 

sanomatta jääneitä anteeksipyyntöjään – mutta vain, jos harmoniat on todella ylimaallisen kauniisti soitettu ja oikein 

intonoitu, mikä on käytännössä mahdollista vain niillä soittimilla joille Mozart sävelsi (liian varhaisilla puupuhaltimilla 

vaikutelma olisi pirullinen, liian myöhäisillä taas arkipäiväinen). 

 

Bach ja muut barokkisäveltäjät käyttivät jatkuvasti aikansa soitinten ominaispiirteitä ei vain kauneuden vaan kaikkien 

elämän ja mielikuvituksen ilmiöiden kuvaamiseen. Intonaatio on tässäkin yksi keskeinen tekijä: kaikille tonaalisen 

musiikin säveltäjille dis-g oli aivan erilainen intervalli kuin es-g. Edellinen on karkea dissonanssi, jälkimmäinen levollinen 

harmonia. Kun molemmat nykyisin soitetaan enemmän tai vähemmän samalla tavoin – ei erityisen kauniisti jos ei 

rumastikaan – on kyse samasta kuin että alkukielinen runo survaistaan google-kääntäjästä ja luetaan sen sisältöön 

sopimattomilla tai sattumanvaraisilla äänenpainoilla. Äänenvärin, artikulaation, balanssin ym. suhteen on tilanne sama, 

kukin omalla tavallaan. 

 

Soittimet eivät kuitenkaan soita, ja myös suurin osa periodisoittimilla musisoivista yhtyeistä tyytyy liian vähään – 

keskeinen ongelma on, että ajatellaan tai alitajuisesti koetaan musiikin muodostuvan nuoteista eli organisoiduista 

äänistä, ja niin soitinten kuin soittajienkin olevan pohjimmiltaan teknisiä välikappaleita. Tämä 1920-luvun 

uusasiallisuuden myötä noussut ajatus vastaa samaa kuin että runoa arvioidaan sen äänneasun perusteella, kirjoittajan 

ajatusta tai edes sanojen merkitystä ymmärtämättä. Sanat, joita klassisessa musiikissa vastaavat äänet, niistä 

muodostuvat eleet ja eleistä muodostuvat fraasit, ovat tietenkin vasta lähtökohta taideteoksen ymmärtämiselle ja 

asianmukaiselle esittämiselle – lähtökohta, jonka myötä usva tulkinnallisten mahdollisuuksien taivaanrannassa vasta 

alkaa hälvetä ja joka voimaannuttaa esittäjän mielikuvituksen, avaa muusan suun ja nostattaa muusikon Pegasoksen 

siiville. Inspiraatio pystyy hetkisen nostattamaan ilman viisauttakin, mutta vajain eväin runoratsun selkään kiivennyt 

putoaa ennen pitkää Bellerofonin tavoin. 

 

Ohjelmiston ja historian tuntemus on viime vuosikymmeninä parantunut, mikä synnyttää uusia kysymyksiä. Miten 

kohotahdin merkitys muuttui 1750–1850 välillä? Entä vibraton? Mitä artikulaatiokaari tarkoitti Bachille, Mozartille tai 

Beethovenille? Miten jousenkäyttö on muuttunut 1700- ja 1800-lukujen musiikin edellyttämästä? Entä laulajien 

äänenmuodostus? Ymmärrämmekö sen murroksen, joka ravisteli koko länsimaista kulttuuria 100 vuotta sitten? Mikä 

merkitys ensimmäistä maailmansotaa edeltävillä äänitteillä on kulttuurihistorian ymmärryksellemme? Miksei juuri 

kukaan yritä fraseerata Verdiä, Brahmsia tai Tshaikovskia kuten tiedämme sitä alun perin fraseeratun? 

Suosikkivieraamme Reinhard Goebel ruoski Helsingin Sanomien haastattelussa vanhan musiikin ammattilaisten 

”järkyttävää tietämättömyyttä” – eikä tilanne ole parempi edes tällä perustasolla, kaikkein useimmin esitetyn klassis-

romanttisen ohjelmiston parissa. Vallankumous jatkukoon! 
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