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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 2017 tehtiin 38 konserttia 5 maassa: omaa tuotantoa 
Helsingissä, Raumalla ja Janakkalassa sekä vierailuja Suomessa ja 
ulkomailla. Konsertit saavuttivat 17 079 henkilön yleisömäärän. 

 

 Orkesteri työllisti vuonna 2017 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 2017 yhdistyksen kokonaisrahoitus oli 751 553 €, josta 
56 % omia toimintatuottoja, 25 % projekti- ja hankeavustuksia, 

15 % julkisia yleisavustuksia (Helsingin kaupunki ja Taiteen 
edistämiskeskus), ja 4 % 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 2017 Helsingin Barokkiorkesteri sai valtiolta yleisavustusta 9 prosenttia ja Helsingin kaupungilta 6 
prosenttia kokonaisrahoituksestaan. 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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HUIPULTA HUIPULLE

VUOSI 2017 OLI HELSINGIN BAROKKIORKESTERIN JUHLAVUOSI. Lahjakas opiskelijaporukka ryh-
tyi 20 vuotta sitten taiteellisesti kunnianhimoiseen periodimusiikin harjoittamiseen. Tuloksena on nousu 
genren kansain väliselle huipputasolle, kutsut barokkimusiikin arvostetuimmille areenoille vaativimpien 
yleisöjen eteen ja olennainen rikastus Helsingin Musiikkitalon ohjelmistoon. 

Syyskuun 20-vuotisjuhlakonsertti syvensi täyden konserttisalin ja radion kuuntelijat Schumannin ja 
Bachin yhteyksiin. Viime vuoden puolella alkoi myös orkesterimme suurponnistuksen, Kustaa Vaasa 
-oopperan, valmistelu. Kadonneeksi luullun oopperan kuuli kolme Musiikkitalon salillista ooppera-
yleisöä ensimmäisinä ihmisinä 200 vuoteen maaliskuun alussa 2018. 

Nyt tiedämme, että tämän oopperataiteen helmen esitys Musiikkitalossa oli suurmenestys. Onpa 
hienoa ja ainutlaatuista, että maestro Aapo Häkkinen kaivoi kadonneeksi luullun partituurin Prahan 
kirjaston uumenista. Nyt tunnetaan säveltäjä Leopold Koželuch, aikanaan Mozartin kanssa kilpaillut 
säveltäjä, samoin entistä laajemmin Kustaa Vaasa, Suomeenkin eniten vaikuttanut Ruotsin kuningas. 

Tämän kaiken Helsingin Barokkiorkesteri on saanut aikaan pienimmällä yhteiskunnan rahoituksella 
Suomen klassisen musiikin orkestereiden joukossa; pienimmällä suhteessa yleisömäärään, sillä yleisö 
on oivaltanut barokin nousun ja barokkiorkesterin ystävien määrä kasvaa. On hyvin toivottavaa ja 
perusteltua, että valtionosuusjärjestelmän uudistus avaa mahdollisuudet taidekentän avartumiselle ja 
laadukkaiden saavutusten huomioimiselle Suomen kulttuuripolitiikassa.

Helsingissä maaliskuussa 2018

Matti Saarinen
Helsingin barokkiorkesterin yhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja
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Helsingin Barokkiorkesteri ja sen soittoa johtanut viulisti Erich Höbarth olivat elementissään. 
Solistina lauloi loistava italialainen mezzosopraano Anna Bonitatibus. Bonitatibuksen puhtaassa ja 

ilmaisuvoimaisessa laulussa eri keinovarat palvelivat vaivatta tunneilmaisua. 
Samuli Tiikkaja, Helsingin Sanomat 14.2.2017 

Vilket genidrag var det av Aapo Häkkinen att, när det stundar till Helsingfors barockorkesters 
20-årskonsert, satsa på två av Schumanns kör-orkesterverk. Härlig musik, som borde spelas bra mycket 

oftare, och dessutom en nog så effektiv markering att ensemblens estetiska revir minsann inte slutar vid 
Mozarts sista symfonier. (---) Under Häkkinens programmässigt visionära och konstnärligt gedigna 

ledning har Helsingfors Barockorkester tagit steget till den internationella toppklassen och att man 
fortfarande inte anses värdig att åtnjuta statsandelsbidrag är inget mindre än en skandal. 

Mats Liljeroos, Hufvudstadsbladet, 25.9.2017 

 

 

 
 

TOIMINTA VUONNA 2017 

 
 
KONSERTTITOIMINTA KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA 
 
Kotimaan oman tuotannot kulmakivet – vuodesta 2011 järjestetyt konserttisarjat Helsingissä ja Raumalla, 
perinteiset Uudenvuoden juhlakonsertit Musiikkitalossa sekä vuonna 2013 lanseerattu barokkifestivaali 
Janakkalassa – jatkuivat vuonna 2017 monipuolisilla ohjelmilla.  
 

VANHAN MUSIIKIN SARJA SEKÄ UUDENVUODEN JUHLAKONSERTIT HELSINGISSÄ  

Sarja sisälsi vuonna 2017 yhdeksän konserttia vaihtelevilla kokoonpanoilla ja 1400-luvulta 1800-luvulle 
ulottuvalla ohjelmistolla. Sarjassa vierailivat mm. maailman johtava keskiaikayhtye Mala Punica Italiasta, 
kanadalainen gambayhtye Les Voix humaines, mezzosopraano Anna Bonitatibus, sopraano Sophie 
Karthäuser, sopraano Carolyn Sampson, tenori Werner Güra, viulisti Erich Höbarth, viulisti ja alttoviulisti 
Dmitry Sinkovsky, sellisti Alexander Rudin, kapellimestari René Jacobs sekä Viron Filharmonian 
kamarikuoro.  

Kauden erityistapaus oli Helsingin Barokkiorkesterin 20-vuotisjuhlakonsertti, jossa suomalainen orkesteri 
esiintyi ensimmäistä kertaa 1800-luvun romanttisilla periodisoittimilla. Schumannin harvoin kuultuja 
suurimuotoisia orkesteri-vokaaliteoksia esitellyt ohjelma levytettiin Ondine-yhtiölle. 

Vanhan musiikin sarjan yhteydessä jatkunut, Jane ja Aatos Erkon säätiön mahdollistama Huippusolistit-sarja 
kirkasti entisestään Helsingin Barokkiorkesterin viime vuosina suomalaisessa kulttuurielämässä lunastamaa 
roolia, johon kuuluu myös laajempi tavoite suomalaisyleisön palvelemisesta kansainvälisten vierailujen 
järjestäjänä.  

Vuonna 2016 alkanut yhteistyö visualisointitaiteilijoiden kanssa jatkui Kristiina Helinin visualisoimilla 
kahdella konsertilla Musiikkitalossa. Erityispanostukset visualisointeihin mahdollistivat tarkoitukseen 
myönnetyt Koneen säätiön ja Suomen Kulttuurirahaston avustukset.  

Pitkäaikainen yhteistyö Musiikkitalon kanssa syveni vuonna 2017 kumppanuussopimuksella, joka teki 
Helsingin Barokkiorkesterista talon residenssiorkesterin. 
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VISUALISOITU 20-VUOTISJUHLAKONSERTTI MUSIIKKITALON KONSERTTISALISSA 24.9.2017 
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KONSERTTISARJA RAUMALLA  

Rauman konserttisarjassa kuultiin osin samoja ohjelmia kuin Helsingissä; Raumalle vietiin vuonna 2017 mm. 
italialaisen Mala Punica -yhtyeen keskiaikaohjelma, Schumannin kamarimusiikkia periodisoittimilla sekä 
joulukonsertti Dmitry Sinkovskyn johdolla. 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 2017 festivaalin teemana oli Johann Sebastian Bach. Vieraileviin taiteilijoihin 
kuuluivat mm. urkuprofessori Olli Porthan sekä cembalistit Miklós Spányi ja Cristiano Holtz. 
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 tuotti vuonna 2017 joulukonsertin Hämeenlinnan 
Verkatehtaalla. Orkesterin haasteena tulevaisuudessa on erityisesti kotimaan toiminnan rahoituksen 
pitkäjänteisyyden turvaaminen, sen perustuessa tällä hetkellä pitkälti tilapäiseen kohderahoitukseen. 

Omien tuotantojen lisäksi orkesteri vieraili vuoden 2017 aikana Vantaalla, Pietarsaaressa ja Korsholmassa. 
Yhteensä orkesteri, siitä muodostetut kokoonpanot tai orkesterin kutsumat vierailevat yhtyeet esiintyivät 
kotimaassa 28 konsertissa. 

KIERTUEET ULKOMAILLA 

Toukokuussa 2017 orkesteri teki historiansa mittavimman seitsemän konsertin Euroopan-kiertueen, jossa 
legendaarinen vanhan musiikin kapellimestari René Jacobs johti ensimmäistä kertaa Beethovenin sinfonioita 
yhdessä Mozartin ja Krausin teosten kanssa. Tapaus herätti laajaa kansainvälistä huomiota ja ohjelma kuultiin 
merkittävissä saleissa Saksassa, Belgiassa ja Espanjassa. Marras-joulukuussa Helsingin Barokkiorkesteri 
vieraili Japanissa toista kertaa. Yhteensä orkesteri esiintyi vuoden aikana 10 konsertissa ulkomailla.  
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Euroopan-kiertueella toukokuussa orkesteria johti legendaarinen René Jacobs, 
solistina sopraano Sophie Karthäuser. Kiertueella koettiin Aapo Häkkisen debyytti 
tuulikoneen soittajana. Vuoden lopulla Japanin-kiertue edisti orkesterin yhteyksiä 
Aasiaan. Raumalaisille esiteltiin marraskuussa kanadalainen gambayhtye Les Voix 
humaines. Joulukuussa aloitettiin yhteistyö Hämeenlinnan Verkatehtaan kanssa.

SIVUN 1O KUVAT: ZOLTAN KÖVER
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RADIOINNIT JA MUU MEDIANÄKYVYYS 
 
Konserteista viisi radioitiin vuonna 2017: kolme kotimaassa (YLE Radio 1) ja kaksi ulkomailla (Belgia, Japani). 
YLE:n radioinnit pysyivät lähetyksen jälkeen kuukauden ajan YLE Areenassa kuunneltavana. Mediaosumia 
suomalaisessa ja kansainvälisessä lehdistössä kertyi 24 kappaletta. Kriitikot kävivät kiitettävästi konserteissa 
ja kansainväliset vieraat huomioitiin. 
 
 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
 
Omien tuotantojen suuresta määrästä johtuen viestintään ja markkinointiin panostettiin vuonna 2017 
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. Kokonaisuutena katsottuna 
mainonnan tarkoituksena oli kuitenkin myös orkesterin toiminnan tekeminen tunnetuksi kaikkialla maassa ja 
kansainvälisesti. Vuonna 2017 näissä tavoitteissa onnistuttiin verrattain hyvin: lipputuloista 39 % 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.  
 
Musiikkitalo lanseerasi vuonna 2017 mediaseinän, joka tuli saman tien myös taloa vuokraavien toimijoiden 
käyttöön. Mediaseinän käyttöönotto merkitsi myös Helsingin Barokkiorkesterille merkittävää lisänäkyvyyttä 
ja tuli heti tärkeäksi osaksi konserttien mainontakokonaisuutta. 
 

 
 
 

K
U

VA
: A

A
PO

 H
Ä

K
K

IN
EN



12 13TOIMINTAKERTOMUS 2017    |    Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2017    |    Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry

 

 
 
 
 
Lisäksi vuoden aikana kehitettiin edelleen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Orkesterin Facebook-sivun 
tykkääjien määrä kasvoi 3838 henkilöstä 4250 henkilöön. Orkesterin oman YouTube-kanavan videoita 
katsottiin 178 608 kertaa (2016: 138 662 kertaa). Sähköisen uutiskirjeen vastaanottajien määrä kasvoi 1390 
henkilöstä 1443 henkilöön. 
 
Uusia yleisöjä löydettiin tekemällä yhteistyötä matkanjärjestäjien, musiikkioppilaitosten ja seurojen kanssa. 
Yleisöpohjan laajentamiseksi kehitettiin edelleen vuonna 2016 aloitettua saman päivän lippukäytäntöä. 
Saman päivän lipulla opiskelijat, työttömät sekä varus- ja siviilipalvelusmiehet pääsivät kympillä konserttiin.  
  
 
KANNATUSJÄSENTOIMINTA, YLEISÖTYÖ JA KOULUTUSTOIMINTA 
 
Kattavien taustatietojen antamiseen ohjelmakirjoissa panostettiin. Mukana oli myös laajempia tekstejä 
vanhan musiikin genreen liittyen. 
 
Kannatusjäsenten määrä nousi vuonna 2017 huimasti edellisvuoteen verrattuna: vuoden 2016 jäsenmäärä 
oli 34, vuoden 2017 lopussa 54. Niin ikään jäsenmaksutuotot nousivat reilusti: 12 000 eurosta 29 930 euroon.  
Jäsenmaksusysteemiä kehitettiin: maksukategoriat olivat aikaisemmin 100, 500 ja 1000 euroa, mutta 500 
euron kategoria muutettiin 300 euron maksuluokaksi, mikä houkutteli enemmän jäseniä mukaan. 
Jäsenyyksiä mainostamaan tehtiin uusi esite ja jäsenyysluokille annettiin nimet: Concertino (100 €), Virtuoso 
(300 €) ja Maestro (1000 €). Lisäksi lanseerattiin ainaisjäsenyys, Maestro Premium (5000 €).  
 

 
 
Kannatusjäsenille tarjottiin konserttitoimintaan liittyviä etuja ja heille järjestettiin oma 
kannatusjäsentilaisuus. Osana kannatusjäsentoimintaa järjestettiin ystävämatka orkesterin mukana Bilbaoon: 
lähes 40 ystävää lähti matkalle.  
 
Vuonna 2016 aloitettu koulutusyhteistyö European Union Baroque Orchestran kanssa jatkui. EUBO on 
opiskelijaorkesteri, jonka soittajia vieraili Helsingin Barokkiorkesterissa tutustumassa huippuammattilaisten 
työhön. Lapsille suunnattua, maksutonta toimintaa järjestettiin Janakkalan festivaalin yhteydessä, 
kaksipäiväisen Lasten Barokin puitteissa. 
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TALOUS JA HALLINTO 
 
 
TULO- JA KULURAKENNE 
 
Vuonna 2017 kaikki tulot olivat yhteensä 751 553 € (2016: 792 062 €, 2015: 732 730 €, 2014: 764 338 €). 
Toimintavolyymin laskua vuoteen 2016 verrattuna selittivät vuodelle 2016 osuneet, kohderahoitetut 
erityisprojektit visualisoinneissa, Huippusolistit-hankkeessa (Joyce DiDonato) sekä kansainvälisessä viennissä 
(Opetusministeriön tukemat vientihankkeet Euroopassa ja Aasiassa). Vuonna 2018 kokonaisbudjetti tulee 
pysymään 750–800 000 euron mittaluokassa. 
 
Yleisavustuksia orkesteri sai Taiteen edistämiskeskukselta 70 000 € (2015: 69 000 €, 2014: 75 000 €, 2013: 
80 000 €) ja Helsingin kaupungilta 45 000 € (2014–2016: 25 000 €). Julkisten yleisavustusten osuus kaikista 
tuloista oli 16 % (2016: 12 %, 2015: 15 %, 2014: 12 %), kun muilla suomalaisorkestereilla vastaava osuus on 
keskimäärin 76 %.  
 
Omien toimintatuottojen (konserttipalkkiot, lipputulot, muut myyntituotot) määrä pysyi lähellä 
edellisvuoden tasoa. Orkesterin kiertuetoiminta kerrytti Suomen kansantalouteen päätyviä ulkomaisia 
investointeja Aasiasta ja Euroopasta. Omia tuloja kertyi 421 916 € (2016: 434 705 €, 2015: 481 930 €, 2014: 
538 755 €, ja ne kattoivat kokonaisrahoituksesta 56 % (2016: 56 %, 2015: 64 %, 2014: 71 %). 
 
Kohdeavustuksia sekä yksityisiltä että julkisilta tahoilta saatiin vuonna 2017 merkittävä määrä: 184 708 € 
(2016: 251 317 €, 2015: 148 000 €, 2014: 126 000 €). Nämä mahdollistivat monenlaista taiteellista 
riskinottoa, kuten 20-vuotisjuhlakonsertin ja siihen liittyvän levytysprojektin. 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 2017 suurin menoerä. VOS-laitosten laskukaavaa noudattaen henkilötyövuosia 
toteutui 18 (2016: 16, 2015: 18, 2014: 18). 
 
Kokonaisrahoitus                                                                Kulurakenne 
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TULOS- JA TASETIEDOT 

Vuoden 2017 alkaessa taseessa oli pääomaa 18 304,14 €. Orkesterin tavoitteena on hiljalleen 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. Kauden tulos oli 1 368,71 € ylijäämäinen, joten 
vuoden 2017 lopussa taseen pääomaa oli kertynyt 19 672,85 €.  

 
 
YHDISTYKSEN HALLINTO 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Vuosikokous pidettiin huhtikuun 19. 
päivänä.  Yhdistykseen kuului vuoden 2016 viimeisenä päivänä 62 jäsentä. Hallituksen kokoonpano: 
 
Saarinen Matti pj. Rahtu Paula 
Elonen Anni Salmela Marja 
Hokka Kirsi Teir-Lehtinen Carola 
Häkkinen Aapo  
Peltoniemi Heidi  

 
Yhdistyksen maksuliikennettä ja kirjanpitoa hoiti Accountor Oy / Sini Turo. Tilintarkastajana toimi KHT-
yhteisö Pricewaterhouse Coopers, päävastuullisena Jaana Sallinen, KHT. 
 
 
HENKILÖKUNTA JA TILAT 
 
Toiminnanjohtajana työskenteli 80-prosenttisella työajalla (hoitovapaa) Kerttu Piirto. Tuottajana työskenteli 
kokoaikaisena, vakituisena työntekijänä Ilona Kaski. Loppuvuodesta hallinnossa aloitti Kustaa Vaasa –
hankkeen määräaikaisena tuotantokoordinaattorina Hanna Espo ja määräaikaisena tuotantoassistenttina 
Laura Haarala.  
 
Orkesterin taiteellisena johtajana toimi Aapo Häkkinen. Freelance-muusikoista koostuva 
orkesterikokoonpano vaihteli soitettavan ohjelmiston mukaan. Lista orkesterikokoonpanojen soittajistosta 
löytyy toimintakertomuksen liitteistä. Vuonna 2017 produktioihin osallistui johtajat, solistit, kamarimuusikot 
ja vierailevat yhtyeet mukaan lukien yli sata muusikkoa.  
 
Toimistotilaa vuokrattiin Vallila 8:n toimistokollektiivista. Projektikohtaisesti vuokrattuja harjoitustiloja 
vuonna 2017 olivat Avanti!-kamariorkesterin sali Kaapelitehtaalla, Musiikkitalon Paavo-sali, Tapiolasali, 
Kulttuuritalo Sandels ja Taidetalo Pessi. Levytystä varten vuokrattiin Hyvinkää-sali. 
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VALTUUSKUNTA 
 
Orkesterin hallintotyön tukena on toiminut vuodesta 2015 arvovaltainen valtuuskunta, jonka tehtävänä on 
antaa orkesterin toiminnalle eri alojen asiantuntemuksen tuomaa tietoa ja luoda orkesterille hyödyllisiä 
verkostoja. Valtuuskunta kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa, minkä lisäksi valtuuskunnan puheenjohtajisto 
kokoontui neljä kertaa pohtimaan rajatumpia asiakokonaisuuksia ja valmistelemaan ison valtuuskunnan 
kokouksia. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Tom von Weymarn ja puheenjohtajistoon kuuluivat Eero 
Holstila, Cay Sevón, Riikka Heikinheimo, Reetta Meriläinen ja Wille Rydman. Valtuuskunnan kokoonpano: 
 
von Weymarn Tom (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 Wilenius Markku 
Holstila Eero Sauri Pekka  
Klinge Matti Sevón Cay  
Korkman Sixten   
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KONSERTIT 2017 

* = kuuluu Vanhan musiikin sarjaan 
 
1.1.  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 
 
28.1. Kynnys ry, Helsinki 
Bach, Telemann, Weiss 
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye 
 
12.2. Musiikkitalo, Konserttisali* 
Bach, Couperin, Haydn, Monteverdi 
Anna Bonitatibus, mezzosopraano 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Erich Höbarth 
 
23.3. Pyhän Ristin kirkko, Rauma 
24.3. Vanha kirkko, Helsinki* 
Avantgarde keskiajan Italiassa 
Barbara Zanichelli & Yukie Sato, sopraano 
Riccardo Pisani, tenori 
Mala Punica (Italia) 
johtaa Pedro Memelsdorff 
 
30.3. Schauman-sali, Pietarsaari 
1.4. Pyhän Ristin kirkko, Rauma 
2.4. Musiikkitalo, Camerata-sali (kaksi konserttia) 
Schumann 
Asko Heiskanen, klarinetti 
Réka Szilvay, viulu 
Dmitry Sinkovsky, alttoviulu 
Alexander Rudin, sello 
Aapo Häkkinen, fortepiano 
 
9.5. Musiikkitalo, Konserttisali* 
11.5. Kursaal, San Sebastián (Espanja) 
12.5. Ayuntamiento de Vitoria (Espanja) 
14.5. Festspielhaus, Baden-Baden (Saksa) 
17.5. De Bijloke, Gent (Belgia) 
19.5. Konzertverein Ingolstadt (Saksa) 
21.5. Palacio Euskalduna, Bilbao (Espanja) 
Kraus, Mozart, Beethoven 
Sophie Karthäuser, sopraano 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa René Jacobs 
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JANAKKALAN BAROKKI 30.6.–2.7. 
 
30.6. Pyhän Laurin kirkko 
Enkelten harmonia 
Badalla, Cozzolani, Perucona, Friderici 
Kajsa Dahlbäck & Anna Villberg, sopraano 
Peter Spissky & Aira Maria Lehtipuu, viulu 
Eero Palviainen, luuttu 
Marianna Henriksson, urut 
 
1.-2.7. Laurinmäki 
Lasten barokki -tapahtuma 
 
1.7. Pyhän Laurin kirkko 
Bach: Kunst der Fuge 
Olli Porthan, urut 
  
1.7. Turengin asema 
Kansanmusiikki-ilta 
Emilia Lajunen & Suvi Oskala, viulu 
 
2.7. Pyhän Laurin kirkko 
Juhlamessu 
 
2.7. Pyhän Laurin kirkko 
Bach, Müthel 
Miklós Spányi, Aapo Häkkinen, Anna-Maaria Oramo, Cristiano Holtz, cembalo ja klavikordi 
Helsingin Barokkiorkesteri 
 
29.7. Isonkyrön kirkko, Korsholman musiikkijuhlat 
Bach, Telemann 
Kajsa Dahlbäck, sopraano 
Aapo Häkkinen, cembalo 
Helsingin Barokkiorkesteri 
 
12.8. Pyhän Laurin kirkko, Vantaa 
Bach, Goldberg, Vivaldi 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Dmitry Sinkovsky, viulu ja kontratenori 
 
13.8. Flow Festival, Helsinki 
Byrd, Purcell, Schmelzer, Vivaldi 
Dmitry Sinkovsky, viulu ja kontratenori 
Aapo Häkkinen, cembalo 
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24.9. Musiikkitalo, Konserttisali* 
25.–28.9. levytys (Ondine) 
Bach, Schumann 
Carolyn Sampson, sopraano 
Benno Schachtner, kontratenori 
Werner Güra, tenori 
Jonathan Sells, basso 
Cornelius Uhle, basso 
Viron Filharmonian kamarikuoro 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Aapo Häkkinen 
 
1.10. Musiikkitalo, Camerata-sali* 
Muinaiset roomalaiset 
Kapsberger, Zamboni 
Simone Vallerotonda, arkkiluuttu ja kitara 
 
25.11. Pyhän Ristin kirkko, Rauma 
26.11. Temppeliaukion kirkko, Helsinki* 
Bach: Kunst der Fuge 
Les Voix humaines -gambakvartetti (Kanada) 
 
Japanin-kiertue 
30.11. Fukushima Concert Hall 
1.12. Kioi Hall, Tokio 
2.12. Hosei University, Tokio 
3.12. Harmony Hall, Fukui 
Bach, Roman, Vivaldi 
Erika Colon, sopraano 
Noé Inui, viulu 
Aapo Häkkinen, cembalo 
Helsingin Barokkiorkesteri 
 
14.12. Verkatehdas, Hämeenlinna  
16.12. Pyhän Ristin kirkko, Rauma 
17.12. Vanha kirkko, Helsinki* 
Bach, Corelli, Lebègue, Locatelli 
Aapo Häkkinen, urut 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Dmitry Sinkovsky, viulu 
 
31.12. Musiikkitalo, Konserttisali 
Uudenvuoden juhlakonsertti 
Bach, Telemann 
Carolyn Sampson, sopraano 
Helsingin Barokkiorkesteri 
johtaa Aapo Häkkinen, cembalo 
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Toimintakertomuksen toimitus ja taitto 
Kerttu Piirto 
 
Kuvaajat (vasemmalta oikealle) 
Etukansi & s. 2 Marco Borggreve 
Tähän tulee kuvaajien nimet 
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YLEISÖMÄÄRÄT 2017 

 2017  2016  2015  

 kpl yleisömäärä kpl yleisömäärä kpl yleisömäärä 
   

    

Omat konserttituotannot   
    

* Helsinki 11 7336 11 7666 10 7087 
* Muu Suomi 9 1358 12 2222 8 1211 

   
    

Vierailut & yksityiset 
tilauskonsertit   

    

* Helsinki 2 390 2 160 3 1300 
* Muu Suomi 6 884 5 1280 4 1055 
* Ulkomaat 10 7295 16 11200 13 11 593 

   
    

Yhteistyökonsertit   
    

*Muu Suomi   
  4 1700 

   
    

   
    

yht. 38 17263 46 22528 50 23946 
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POIMINTOJA KRITIIKEISTÄ 2017 
 
TÄMÄ SIVU TEHDÄÄN KAUNIIMMAKSI 
 
“Helsinki Baroque Orchestra has a thrillingly rich dynamic range. Telemann’s Ouverture burlesque in B flat was 
handsomely articulated, with a powerful tang to the Mezzetin en Turc. In Bach’s D major Harpsichord Concerto 
(BWV1054) cheeky details from the violas cut through the knitting-machine regularity of the keyboard part, while the 
velvet tones of the muted strings soothed a jarring change of registration in the slow movement. The violinist Cecilia 
Bernardini led with style and spirit. Offered as an encore (…) Carolyn Sampson and the trumpeter Nicholas Emmerson 
breathed into the long, radiant phrases of Handel’s Eternal Source of Light Divine, gliding effortlessly over the summer 
meadow haze of the strings of the Helsinki Baroque Orchestra.” 
Anna Picard, The Times, 9.1.2018 

 

”J.S. Bachin konsertot kahdelle cembalolle BWV 1060–1062 ovat sovituksia osin kadonneista muiden soittimien 
konsertoista. C-molli-konsertto BWV 1062 tunnetaan paremmin kahden viulun konserttona d-molli BWV 1043. 
Sooloviulujen lemmekäs kietoutuminen saa cembaloversiossa lyyrisesti helkähtelevän ilmeen. Konserttojen nopeat osat 
ovat iskevää Bach-humppaa. Aapo Häkkinen ja Pierre Hantaï pitävät yllä vastustamatonta menoa. Helsingin 
Barokkiorkesteri soittaa kvartettina, yksi soitin ääntä kohden, bassosoittimena sello. Soolocembalot ja orkesteri 
sulautuvat pikemminkin yhteisrintamaksi kuin erottautuisivat vastapelureiksi. Kamarikokoonpanosta huolimatta sointi on 
suuri ja jäntevä. 
Isä-Bachin vanhimman pojan Wilhelm Friedemannin säestyksetön konsertto kahdelle cembalolle F-duuri on riemukas 
yllätys. Kevyesti oikutteleva ja koristeellinen duetto huipentuu uhkeasti rullaavaan presto-finaaliin.” 
Jukka Isopuro, Helsingin Sanomat, 17.1.2018 

 

”Aapo Häkkisen johtama Helsingin Barokkiorkesteri juhli 20-vuotista taivaltaan saksalaisen romantiikan hengessä. 
Konserttisali oli pimennetty tunnelmallisen ruskeansävyiseksi, ja Kristiina Helin oli virittänyt yleisön yläpuolelle himmeästi 
väreileviä valojousia. Ohjelmistossa oli kaksi Robert Schumannin teosta, joita ei ollut esitetty koskaan aikaisemmin 
Suomessa: Adventlied, op. 71 ja Ballade vom Pagen und der Königstochter, op. 140. Päätösteos, Schumannin surullinen ja 
värikäs balladi vei yleisön saksalaisen romantiikan alkulähteille, Grimmin satujen taianomaiseen maailmaan. Benno 
Schachtnerin kirkkaasti säteilevä kontratenori oli kertojana kuin henkiolennon ääni. Metsästysmusiikkia, vesimusiikkia, 
sointimagiaa, rakkautta, julmuutta ja kuolemaa – tätä romanttisempaa musiikki ei voisi olla.” 
Hannu-Ilari Lampila, Helsingin Sanomat, 25.9.2017 

 

”Konserten i Storkyrö gamla kyrka brukar vara höjdpunkten under musikfestspelen. Årets upplaga var om möjligt den allra 
bästä hittills. Helsingfors Barockorkester, denna gång bestående av sex musiker, anförda av cembalisten Aapo Häkkinen, 
hör till den absoluta toppen av tolkare av barockmusik, som glädjande nog har stark medvind ute i världen. Man 
presenterade två tonsättare, G.P. Telemann (1681-1767) och J.S. Bach (1685-1750), bägge med diger opusförteckning. 
Inte minst hos den förra påträffar man humorn i musiken. Och visst njöt vi av den välframförda musiken!” 
Per-Håkan Jansson, Vasabladet, 1.8.2017 

 

”Helsingin Barokkiorkesteri ja sen soittoa johtanut viulisti Erich Höbarth olivat elementissään. 
J. S. Bachin viidennessä Brandenburgilaiskonsertossa Höbarth ja huilisti Pauliina Fred loistivat varsinkin toisen osan 
tunteikkaissa aiheissa, ja sooloryhmän kolmas jäsen, cembalisti Aapo Häkkinen ensimmäisen osan kadenssissa. Helsingin 
Barokkiorkesterin solistina lauloi loistava italialainen mezzosopraano Anna Bonitatibus. Claudio Monteverdin Lettera 
amorosa -madrigaalissa resitoivaan yleisilmeeseen sekoittui tunteen paloa, kun Bonitatibus eläytyi rakkauskirjeen 
lukijaksi. Vielä vahvempia hyökyjä oli Joseph Haydnin Arianna a Naxos -kantaatissa, jossa Theseuksen hylkäämä Ariadne 
käy läpi tunnemyrskyjään Naxoksen saarella. Bonitatibuksen puhtaassa ja ilmaisuvoimaisessa laulussa eri keinovarat 
palvelivat vaivatta tunneilmaisua.” 
Samuli Tiikkaja, Helsingin Sanomat 14.2.2017 
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Helsingfors Barockorkester är helt superb! Dmitry Sinkovskys kontratenor är intressant och hans samspel med de övriga musikerna liksom 
hans behärskning av violinen var enastående såvitt jag kan bedöma. Ett stort tack till hela ensemblen! 

Helsingin Barokkiorkesteri uskalsi jälleen kerran Musiikkitalossa uudistaa taiturimaisesti klassista musiikkia! 

Mielettömän upea Sinkovsky! Tämä oli kolmas kerta hänen konsertissaan. Ällistyttävää laulua, itkettävän hienoa viulunsoittoa. Ruusut 
koko orkesterille!  

Odotamme taas hurmioitunutta soittoa! 

Dmitri Sinkovsky oli aivan mielettömän loistava ja upea ja taitava ja karismaattinen! En ollut ikinä ennen kuullut niin upeaa ja erikoista 
ja taitavaa laulua! Kylmät väreet menevät vieläkin, kun ajattelee.  

Helsingin Barokkiorkesterin soitto on upeaa, kuulasta ja kaunista! On hienoa, että Suomessa on tällainen ylpeydenaihe. Sinkovsky oli 
tuttu ennestään, eikä pettänyt tälläkään kertaa. Ihana, herkkä, upea muusikko. 

Mielelläni suosittelen jokaiselle, oli niin hyvä esitys! Helsingin Barokkiorkesteria tulen mielelläni kuuntelemaan useamminkin. Sinkovsky 
oli lahjakas, monella tapaa. Ja ääni aivan uskomattoman kaunis. Unohtumaton uudenvuoden aaton ilta! Kiitos!  

Har upplevt många olika stora scener i Europa men den här upplevelsen överträffar dem alla. 

Upea konsertti, jossa vieraileva orkesterinjohtaja - sooloviulisti ja kontratenori oli saanut muutoinkin hienolta kuulostavan Helsingin 
Barokkiorkesterin soimaan omaan sointiinsa. Lämmin ja taidokas esitys hurmasi meidät. 

Parhaimpia konsertteja missä koskaan olen ollut. Kiitos! 

Helsingin Barokkiorkesterin konsertti Musiikkitalossa 9.5.2017 osoitti jälleen kerran orkesterin olevan korkealla kansainvälisellä 
tasolla. Ohjelmisto oli mainio ja monipuolinen, solisti Sophie Karthäuser lauloi kauniisti, koskettavasti ja elävästi. Esityksessä oli vauhtia 
ja rytmiä, sävyt olivat herkkiä ja runsaita.  

Helsingin Barokkiorkesterin uudenvuodenkonsertti lunasti jälleen odotukset. Ohjelma on onnistunut ja ennen kaikkea solisti Dmitry 
Sinkovsky loistava. Unohtumaton elämys!  

Hurja meno päällä, aivan virtuoosimainen solisti + orkesterilla uskomaton svengi. Upeat hameet kohottivat tunnelmaa ja korostivat 
jännästi esityksen tanssillisuutta.  

Ihan paras tapa uudenvuodenaaton viettoon! Kiitos taiteellisesta, musiikillisesta ja tunnelmallisesta vaikutelmasta. 

Ihana esitys! Upeaa soittamista Barokkiorkesterilta, todellakin nauttivat soittamisesta! Kaikille esiintyjille suuri KIITOS esityksestä!  

20 

  

 

 

 
 
POIMINTOJA YLEISÖPALAUTTEISTA 2017 

Lähteet: Facebook ja Ticketmaster 

 

TÄMÄ SIVU TEHDÄÄN KAUNIIMMAKSI 
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upeaa ja erikoista ja taitavaa laulua! Kylmät väreet menevät vieläkin, kun ajattelee.  

Helsingin Barokkiorkesterin soitto on upeaa, kuulasta ja kaunista! On hienoa, että Suomessa on tällainen ylpeydenaihe. 
Sinkovsky oli tuttu ennestään, eikä pettänyt tälläkään kertaa. Ihana, herkkä, upea muusikko. 

Mielelläni suosittelen jokaiselle, oli niin hyvä esitys! Helsingin Barokkiorkesteria tulen mielelläni kuuntelemaan 
useamminkin. Sinkovsky oli lahjakas, monella tapaa. Ja ääni aivan uskomattoman kaunis. Unohtumaton uudenvuoden 
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Har upplevt många olika stora scener i Europa men den här upplevelsen överträffar dem alla.  
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Upea konsertti, jossa vieraileva orkesterinjohtaja - sooloviulisti ja kontratenori oli saanut muutoinkin hienolta kuulostavan 
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kansainvälisellä tasolla. Ohjelmisto oli mainio ja monipuolinen, solisti Sophie Karthäuser lauloi kauniisti, koskettavasti ja 
elävästi. Esityksessä oli vauhtia ja rytmiä, sävyt olivat herkkiä ja runsaita.  

Helsingin Barokkiorkesteri johtajanaan Dmitry Sinkovsky oli parasta, mitä tällä saralla voi kuvitella. Orkesteri on aivan 
huippuluokkaa ja johtaja/solisti käsittämättömän lahjakas ja monipuolinen. Eikä tarvitse olla vanhan musiikin asiantuntija 
voidakseen nauttia tästä, riittää kun antaa musiikin viedä!  

Helsingin Barokkiorkesterin uudenvuodenkonsertti lunasti jälleen odotukset. Ohjelma on onnistunut ja ennen kaikkea 
solisti Dmitry Sinkovsky loistava. Unohtumaton elämys!  

Hurja meno päällä, aivan virtuoosimainen solisti + orkesterilla uskomaton svengi. Upeat hameet kohottivat tunnelmaa ja 
korostivat jännästi esityksen tanssillisuutta.  

Ihan paras tapa uudenvuodenaaton viettoon! Kiitos taiteellisesta, musiikillisesta ja tunnelmallisesta vaikutelmasta.  

Ihana esitys! Upeaa soittamista Barokkiorkesterilta, todellakin nauttivat soittamisesta! Kaikille esiintyjille suuri KIITOS 
esityksestä!  
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Unohtumaton elämys!  

Helsingin Barokkiorkesteri johtajanaan Dmitry Sinkovsky oli parasta, mitä tällä saralla voi kuvitella. 
Orkesteri on aivan huippuluokkaa ja johtaja/solisti käsittämättömän lahjakas ja monipuolinen. Eikä 
tarvitse olla vanhan musiikin asiantuntija voidakseen nauttia tästä, riittää kun antaa musiikin viedä!  
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KANNATUSJÄSENET 2017 

Concertino 
Aaltola Tuula, Aho Tellervo, Antila Anna-Maija, Furu Sirkka-Liisa, Hosia Eino, Jäntti Kristiina, Jäntti Lauri, 
Haanpää Kari, Hjelt Erkki, Hjelt Marketta, Holstila Terttu, Hänninen Heikki, Kataja Päivi, Kauppinen Timo, 
Kokko Hannu-Tuomas, Lahti Arto, Lehtelä Kirsi-Marja, Lehtonen Hannu, Lind Tuija, Linkola Maija-Liisa, 
Liukkonen Matti, Masalin Leena, Nordin Kirsti, Penttilä Hannu, Penttilä Marianne, Pått Pehr-Eric, Ranne 
Antero, Rantanen Ritva Taponen Merja, von Weymarn Tom 
 
Virtuoso 
Hovi Kaija, Häkkinen Ritva, Karvo Jouni, Kenttämies Anu, Luoma Irmeli, Nikula Riitta, Soininvaara Osmo, 
Soininvaara Anna-Maria, Suvanto Antti, von Weymarn Tom 
 
Maestro 
Korkman Sixten, Könkkölä Kalle, Parviainen Aapo, Sokka Katariina 
 
Maestro Premium 
Häkkinen Risto, Laurila Ukko 
 
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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Ihmeet alkavat joskus arkisesti. Niin tämäkin. Oli joulukuu 1996 ja tulossa ”Iltabarokkia 
Meilahden kirkossa” -konsertti. Joukko nuoria muusikoita oli kerääntynyt yhden harjo-
ituksen jälkeen hämyiseen ja hälyisään olutravintolaan Mannerheimintien varrella. Illan ja 
tuoppien mittaan vahvistui ajatus, että koolla on hyviä tyyppejä, joiden kanssa olisi innos-
tavaa soittaa pysyvämminkin barokkimusiikkia. Olemassa olevaan Kuudennen kerroksen 
orkesteriin vain ei tahtonut mahtua.

Illan mittaan ajatukset lähtivät lentoon. Syntyi idea omasta orkesterista. Tuomas 
Niemelän mainiossa Helsingin Barokkiorkesterin 15-vuotishistoriikissa idean isäksi maini-
taan gambisti Ville Sirviö. Hän ja kumppanit ryhtyivät tuumasta toimeen. Ruutupaperille 
alettiin listata nimiä, joiden kanssa haluttaisiin soittaa. Ja kas, pian käsillä oli toteuttamista 
vaille valmis orkesteri!

Monet lennokkaat ideat haipuvat yöuniin, ideapalaverit kotiinlähtöön, ideat syyllistäväs-
ti pölyttyvään mappiin ja kellastuvat ruutupaperit unohduksen suureen roskakoriin. Mutta 
ei tällä kertaa, koska tämä on kertomus ihmeestä. Toukokuussa 1997 Helsingin Vanhassa 
kirkossa esiintyikin tuore vanhan musiikin orkesteri nimeltään Uusi Kapelli johtajanaan 
Anssi Mattila.

Joulukuun ja toukokuun välillä oli tapahtunut paljon. Oli koottu orkesteri, järjestäy-
dytty, pidetty kokouksia, tavattu mesenaatteja ja värkätty raha-anomuksia. Passiivi ei ole 
tässä yhteydessä oikea verbimuoto, sillä mitään ei ollut valmiina, annettuna, vaan kaikki 
tehtiin itse. Alkuvaiheiden aktiivisia toimijoita olivat esimerkiksi viulistit Jaana Herlevi-
Hautala ja Riikka Hohti.

Uuden Kapellin ensimmäinen konsertti oli menestys. Myös kriitikot suhtautuivat suope-
asti. Helsingin Sanomien Jukka Isopuro piti uuden barokkiorkesterin ilmaantumista rohkai-
sevimpana ”barokkisektorin uutisena” aikoihin. Kritiikkinsä loppupuolella hän kirjoitti, 
että ”Uudesta kapellista voisi kehittyä barokkimusiikin vakio-orkesteri”. Hän piti alkua 
lupaavana, eikä myöhempien tapahtumien valossa ollut väärässä. 

Ensimmäinen toimintavuosi huipentui uudenvuoden konserttiin. Perinne jatkuu edel-
leen, ja Musiikkitalo on vuodesta toiseen loppuunmyyty. Monelle barokkimusiikin ystävälle 
uudenvuoden konsertti on ehdoton perinne, loistava tapa hyvästellä kulunut vuosi.

Vuosi 1998 oli alkuvuosista vilkkain. Orkesteri kiinnosti, periodisoittimet kiinnostivat 
ja orkesteri meni Niemelän historiikin siteeraaman Ville Sirviön mukaan kaikkialle, minne 
kutsuttiin. Vuoden aikana Uusi Kapelli soitti 16 konserttia, mikä oli huomattava lisäys, kun 
edellisvuonna konsertteja oli ollut neljä.

Työteliään vuoden esiintymisannos taisi läkähdyttää, sillä seuraavana vuonna konsertteja 
oli enää kuusi, vuonna 2000 yksi (1) ja 2001 kaksi (2). Toiminta uuvahti muutenkin. Jos 
oli konsertteja vähän, niin oli kokouksiakin. Hiljaiselolle oli useitakin syitä. Varsin usein 
suuren innostuksen vallassa alkaneiden projektien elämänkaareen tulee alkurynnistyksen 

Helsingin Barokkiorkesteri 20 vuotta

Iloinen tarina ihmeestä
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jälkeen notkahdus, josta toivutaan tai sitten ei. Käytännön syitäkin oli. Nuorten soittajien 
elämäntilanteisiin tuli muutoksia: muuttoja, perhe- ja työelämää, avainhenkilöiden lähtöjä. 

Lamaannuttiko arki nihkeine hallintopuuhineen, rahankeruineen ja aikataulusovittelu-
ineen? Loppuivatko vastuunkantajat? Muuttuiko loistava lupaus sammuneeksi tähdeksi niin 
kuin urheilumaailmassa tapaa käydä? Katosiko Uusi Kapelli barokkiorkesterien universum-
ista komeetan tavoin? Koska tämä on tarina ihmeestä, vastaus on ei. Ehdoton ei.

Toukokuussa 2002 Barokkiorkesteri Uusi Kapelli ry:n hallitus piti kokouksen, joka 
merkitsi Uuden Kapellin loppua ja Helsingin Barokkiorkesterin alkua. Nimenvaihdosta 
merkittävämpi päätös oli se, että orkesterin taiteelliseksi johtajaksi päätettiin kutsua cem-
balisti Aapo Häkkinen vuodesta 2003 alkaen. Uuden taiteellisen johtajan ensiesiintyminen 
Helsingin Barokkiorkesterin johtajana tapahtui vuoden 2002 uudenvuoden konsertissa.

Helsingin Barokkiorkesterin tarina jakautuu kahteen ajanjaksoon, aikaan ennen Aapo 
Häkkistä ja Aapo Häkkisen aikaan. 

Keski-Euroopassa asunut ja esiintynyt Aapo Häkkinen toi Helsingin Barokki orkesteriin 
oman taituruutensa, innostuksensa, vahvat näkemyksensä ja laajat kontaktinsa. Helsingin 
Barokkiorkesteri vahvistui musiikillisesti, sille syntyi oma sointi, oma ilme. Samalla ork-
esteri kasvoi ulos Suomesta. Muuallakin maailmassa päästiin pian kuulemaan taidokasta ja 
intensiivistä soittoa.

Kansainvälisyys kuuluu nytkin vahvasti Helsingin Barokkiorkesterin tavaramerkkiin. 
Musiikin maailmassa, jos missä, jaetut intohimot, tunnettuus, hyvät henkilösuhteet ja kyky 
toteuttaa ideoita tuottavat korkealuokkaisia esityksiä. Ei vain kertaluonteisesti vaan jatkuvasti. 
Helsinkiin saapuu huippuesiintyjiä ja Helsingin Ba rokkiorkesterille sataa kutsuja eri puolille 
maailmaa. Maanosista valloitettiin viimeksi Aasia 2016, kun orkesteri konsertoi Kiinassa, 
Etelä-Koreassa ja Japanissa.

Helsingin Barokkiorkesterin missio eli ydintehtävä on laadukkaiden konserttien tuot-
taminen. Missio on tarkoittanut 440 konserttia 20 vuodessa, kymmeniä matkoja eri maihin, 
esimerkiksi vuonna 2016 seitsemään maahan. Vaikuttavaa.

Vanhalla musiikilla ja periodisoittimilla on oma, intomielinen yleisönsä, ja uskollis-
ten joukkoa on mahdollista kasvattaa niin taiteen kuin kokonaiselämystenkin laaduilla. 
Barokkimusiikilla on supertähtensä, eivätkä tähtien vierailut Helsingissä ainakaan himmennä 
yleisön kiinnostusta. Miettiiköhän Musiikkitalon tuolissa nautiskeleva kuulija, millainen et-
uoikeus on saada kuunnella lähietäisyydeltä huipputason taitureita Joyce DiDonatosta Erich 
Höbarthiin, Julia Lezhnevasta Dmitry Sinkovskyyn, Monica Groopista René Jacobsiin? 
Toivottavasti miettii ja on kiitollinen.

Helsingin Barokkiorkesteri alkaa olla käsite, vanhan musiikin laadun sertifikaatti. Tässä 
asiassa yleisö ja kriitikot näyttävät olevan samaa mieltä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 
Kritiikit ovat olleet harvinaisen kiittäviä riippumatta siitä lukeeko niitä Hufvudstadsbladetista, 

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Barokkiorkesterin 
syksyn 2017 ohjelmakirjassa.
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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.
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Helsingin Sanomista vai Rhein-Neckar-Zeitungista, eikä  myönteisyys johtune kriitikkojen lempey-
tymisestä.

Iso osa menestyksestä kuuluu Aapo Häkkiselle, mutta paraskaan johtaja ei soita yksin, eikä 
kaikkia instrumentteja, vaan kollektiivi ratkaisee. Se, kuinka innostuneesti, sitoutuneesti ja 
intohimoisesti orkesteri soittaa on yhteisen ajatuksen, yhteisen työn tulos. Siihen vaikuttavat 
kaikki, mutta johtaja eniten.

”Toista sataa vuotta vanha musiikki ei ole viihdyttävää dekoraatiota. Se on niin määrällis-
esti kuin laadullisestikin ehtymätön aarreaitta, joka kertoo jotain oleellista ihmisyydestämme 
ja tarjoaa eväitä sen kehittämiseen – mutta vain niin kauan kuin sille tarjotaan asianmukai-
set olosuhteet, ja tehdään intohimoisen pätevää, innoittunutta ja omistautunutta työtä sen 
eteen”, totesi Aapo Häkkinen puhuessaan HeBon valtuuskunnalle ja kannatusjäsenille tou-
kokuussa 2016.

Puhuessaan asianmukaisista olosuhteista, yksi Häkkisen viittauskohde oli rahoitus. 
Helsingin Barokkiorkesterin julkinen tuki on vain 15 prosenttia budjetista, mikä tarkoit-
taa sitä, että oman rahoituksen osuus on suurin klassisen musiikin esittäjien joukossa. 
Huolimatta taiteen laadusta, kansainvälisestä kysynnästä ja yleisömenestyksestä Helsingin 
Barokkiorkesteri on jäänyt valtionosuusrahoituksen ulkopuolelle. Epäkohta on sietämätön. 
Valtionosuusjärjestelmää ollaan muuttamassa, ja Aapo Häkkinen on ollut aktiivisimpia muu-
toksen puolestapuhujia.

Loistavassa, mieleen jäävässä puheenvuorossaan valtuuskunnalle Aapo Häkkinen kuvasi tait-
een ydintä näin:

”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 nimel-
lisesti. 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 sitä kautta muuttaa meitä, tehdä meistä parempia 
ihmisiä. Tämä edellyttää ymmärrystä ja ymmärrettävyyttä, perinteen muovaamaan kontek-
stiin pohjaavaa suhdeverkostoa tai käsitteistöä, jollainen arkisen kommunikaation tasolla 
on puhuttu kieli.”

Helsingin Barokkiorkesterin luonnetta kuvaa hyvin kappale orkesterin visiosta, suht-
eesta tulevaisuuteen. ”Viime vuosikymmeninä suosiotaan huomattavasti kasvattanut peri-
odiliike tukeutuu humanistiseen taidekäsitykseen ja syvälliseen sivistykseen. Helsingin 
Barokkiorkesteri näkee tässä paljon mahdollisuuksia luovaan uusiutumiseen, joka kunni-
oittaa perinnettä. Orkesteri tuo persoonallisella otteellaan elinvoimaa paitsi periodiliikkeen 
myös koko klassisen musiikin kentän traditioihin.

Kymmenillä tuhansilla kuulijoilla on 20 vuoden aikana ollut tilaisuus olla todistamassa 
Helsingin Barokkiorkesterin osuutta humanistisen taide- ja ihmiskäsityksen ylläpidossa, 
orkesterin persoonallista otetta ja sen tuottamaa elinvoimaa klassisen musiikin suurenmoi-
seen perinteeseen. Helsingin Barokkiorkesterin tarina on iloinen tarina ihmeestä. Ja mikä 
parasta, tarina jatkuu.

Reetta Meriläinen
Helsingin Barokkiorkesterin valtuuskunnan jäsen
Helsingin Sanomien päätoimittaja 1991–2011
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