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1. Introitus

Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Dona eis, Domine,
dona eis requiem aeternam.
Et lux perpetua luceat eis.

Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

2. Sequenz

Dies irae

Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

3. Tuba mirum

Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,

coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,

1. Johdanto

Herra, anna heille ikuinen rauha,
ja päättymätön valkeus loistakoon heille.

Sinulle Jumala kuuluu kiitosvirsi Siionissa,
ja Sinulle täyttyy lupaus Jerusalemissa.

Kuule rukoukseni,
tykösi palaa kaikki liha.

Anna heille Herra,
ikuinen lepo

ja päättymätön valkeus loistakoon heille.

Herra

Herra armahda.
Kristus armahda.
Herra armahda.

2. Välike

Vihan päivä

Vihan päivä, se päivä
hajottaa maailman tomuksi,

kuten ennustavat David ja Sibylla.

Mikä järistys silloin syntyykään,
kun tuomari saapuu

tutkiakseen kaikki tarkasti ja ankarasti.

3. Tuomion pasuuna

Ihmeellisellä soinnilla
kaikuu torvi hautojen valtakuntaan,

kutsuen jokaisen valtaistuimen eteen.

Kuolema ja luonto mykistyvät
hämmästyen,

luotujen noustessa haudoistaan
vastaamaan tuomarille.
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in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
quid quid latet apparebit,

nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus.

4. Rex tremendae

Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,

salva me, fons pietatis.

5. Recordare

Recordare Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,

ne me perdas illa diae.

Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus;

tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis,
donum fac remissionis

ante diem rationis.

Ingemisco tamquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronum exaudisti,

mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus fac benigne,

ne perenni cremer igne.

Esiin tuodaan kirjakäärö, mikä sisältää
kaiken,jonka perusteella maailma tuomitaan.

Kun tuomari käy istumaan,
kaikki salattu tulee julki,

eikä mikään jää kostamatta.

Mitä raukka silloin voin sanoa?
Ketä voisin anoa puoltajakseni?

Jos hurskaskaan ei voi olla varma kohtalostaan.

4. Valtava kuningas

Kaikkivaltias kuningas,
joka armostasi pelastat valitut,

pelasta minut, Sinä laupeuden lähde.

5. Muista minua

Laupias Jeesus, muista,
että minun vuokseni tulit maailmaan,

älä hukuta minua sinä päivänä.

Etsit minua uupumukseen asti,
lunastit minut ristinkuolemallasi;

älköön työsi olko kohdallani turha.

Vanhurskas koston tuomari,
suo anteeksiannon lahja
tilinteon päivän tultua.

Syyntunnossa huokailen,
häpeä punaa kasvoni,

Jumala, säästä katuvainen.
Sinä, joka armahdit Magdalan Marian

ja kuulit ryövärin rukouksen ristinpuulla,
Sinä olet antanut minullekin toivon.

Rukoukseni eivät ole kelvollisia,
mutta suo sinä hyvyydessäsi,

etten palaisi ikuisissa liekeissä.
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Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra
statuens in parte dextra.

6. Confutatis

Confutatis maledictis
flammis acribus addictis.
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:

gere curam mei finis.

7. Lacrimosa

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus,
Huic ergo parce, Deus.

Pie Jesu Domine,
dona eis requiem.

Amen.

8. Offertorium

Domine Jesu Christe,
Rex gloriae,

libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni

et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,

ne absorbeat eas Tartarus,
ne cadant in obscurum,

sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,

quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Anna minulle paikka lampaittesi joukossa,
erota minut vuohista,

aseta oikealle puolellesi.

6. Kadotetut

Kun tuomitset kirotut,
määräät heidät piinan liekkeihin,
kutsu minut siunattujen seuraan.

Rukoilen nöyränä maahan painautuen,
sydän tomuksi särkyneenä:

Huolehdi minusta loppuni hetkellä.

7. Kyyneleitä

Kyyneliä täynnä on se päivä,
jona tuhkasta nousee

syyllinen ihminen tuomittavaksi.
Armahda siis häntä, Jumala.

Hurskas Herra Jeesus,
anna heille rauha.

Aamen.

8. Ehtoollisvalmistelu

Hallitsijamme Jeesus

Herra Jeesus Kristus, kunnian kuningas,
vapauta kuolleitten uskovien sielut
tulen piinasta ja syvyyden järvestä.
Vapahda heidät leijonien kidoista,

älköön heitä nielkö helvetti,
älkööt he vajotko pimeyteen,

vaan kilvenkantaja Pyhä Mikael
johdattakoon heidät pyhään valoon,

jonka lupasit Aabrahamille
ja hänen siemenelleen.
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9. Hostias

Hostias et preces
tibi, Domine, laudis offerimus;
tu suscipe pro animabus illis,

quarum hodie memoriam facimus,
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.

Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

10. Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis!

11. Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

12. Agnus Dei

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,

dona eis requiem.
Agnus Dei,

qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

13. Communio

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,

quia pius es.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis

cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

9. Kiitosuhrit

Uhrit ja rukoukset
tuomme Herra kiittäen Sinulle;

ota ne vastaan niiden sielujen puolesta,
joiden muistoa tänään vietämme,

suo heidän, Herra, siirtyä kuolemasta elämään.

Jonka jo muinoin lupasit Aabrahamille
ja hänen siemenelleen.

10. Pyhä

Pyhä, pyhä, pyhä,
Herra Jumala Sebaot.

Täynnä ovat taivaat ja maa kunniaasi.
Hoosianna korkeuksissa!

11. Siunatut

Siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen.
Hoosianna korkeuksissa.

12. Jumalan karitsa

Jumalan Karitsa,
joka pois otat maailman synnit,

anna heille rauha.
Jumalan Karitsa,

joka pois otat maailman synnin,
anna heille päättymätön lepo.

13. Päätös

Ikuinen valkeus loistakoon heille, Herra,
pyhiesi seurassa iankaikkisesti,

sillä olet laupeus.

Anna heille iankaikkinen rauha, Herra,
ja loistakoon heille ainainen valkeus

pyhiesi seurassa iankaikkisesti,
sillä olet laupeus.
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Ajatuksia geniuksen äärellä

ozart on Amazon, valtavan vuolas, vastusta-
mattomasti virtaava joki. Requiem on kahden-
toista osan hittisarja, kimara jossa kullakin on

oma suosikkinsa.

Wolfgang Amadeus hallitsi hurjan määrän erilaisia sävel-
lystekniikoita valiten työkalupakistaan mitä aseita mil-
loinkin. Tuloksena ihmeiden puutarha, missä homofonia
ja polyfonia kukkivat nautittavassa tasapainossa.

Ajallemme on ominaista ilmastonmuutos ja ihmiskun-
nan tyhmentyminen. Jopa moni musiikin ammattilainen
kieltää käsitteet inspiraatio-nerous-jumalallisuus, niin
että taide on muka vain hikistä työtä. Vaan onneksi on
autuaiden armeijakin: ne, jotka vaikkapa Mozartin Recordaren kohdalla sydän pakah-
tuen hämmästelevät geniusta: kuinka kummassa joku pystyy ajattelemaan näin,
miten moinen on mahdollista!!!

Sielunmessussa kuuluu Süssmayrin viimeistely etenkin Benedictuksen kompin py-
sähtelyinä, mutta eritoten Agnus Deissä, joka on seisovana vetenä teoksen ainut
tekojärvi. Mozartin kuoltua luonnoksista kokonaisuuden kasaan kursinutta kaveria ja
sävellysoppilasta voi kuitenkin vilpittömästi kiittää: hän poisti tarpeettomaksi kat-
somaansa, ei sortunut jaaritteluun – paketoi keston alle tuntiin.

Historioitsijat eivät arvosta jossittelua, silti kiusaus spekuleeraamiseen vie voiton:
miltä osat 8–12 kuulostaisivat, jos mestari olisi saanut ne kirjoittaa mieleisikseen?
On varmaa, että hän superpositiivisena heppuna olisi rakentanut äänipyramidilleen
valoisamman lopun, huipun.

Kun ohjaaja Milos Forman kysyi Amadeus-elokuvaan kapellimestariksi Sir Neville
Marrineria, tämä vastasi: ”Lähden mukaan, mikäli itse musiikkia ei yhtään muutellen
sörkitä.”

Tätäkin teosta tulkitaan monin tavoin, ateriaa maustetaan toisinaan vähintäänkin
oudosti. Juhanilla, Ingellä, Aulilla ja itselläni on ollut rikkoutumaton yksimielisyys
alusta pitäen.

Näin siis nytkin: Mozart Mozartina.

– Joose Tammelin

M

Dora Stockin (1760–1832)
piirros Mozartista tämän
vieraillessa Dresdenissä

huhtikuussa 1789.
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Mozart: Requiem KV626

olfgang Amadeus Mozartin (1756–1791) Requiem, jolla on Köchelin luette-
lossa viimeinen numero 626, syntyi salaperäisen tilauksen johdosta. Teoksen
jäädessä keskeneräiseksi säveltäjän kuoltua Constance-vaimo pelkäsi jäävän-

sä ilman palkkiota ja suostutteli Mozartin oppilaan Süssmayrin täydentämään sen.

Asia tuli ilmi vasta myöhemmin. Tosiasiassa Mozart oli saanut valmiiksi tai ainakin
luonnostellut useimmat messun osat, ja on todennäköistä, että hän selosti Süss-
mayrille suunnitelmiaan jäljellä olevien osien säveltämisestä – vaikka asiantuntijat
jatkuvasti kiistelevät siitä, mikä teoksessa on aitoa Mozartia ja mikä Süssmayria. Oli
miten oli, säveltäjän hyytävä tietoisuus kuoleman lähestymisestä ja itsepintainen
usko siihen, että oli kirjoittamassa omaa kuolinmessuaan, tuovat musiikkiin tuon-
puoleisuuden varjon, joka jo yksin riittää erottamaan sen kaikista muista kuuluisista
kuolinmessuista.

Requiem alkaa hiljaisen pidättyvästi fagottien ja basettitorvien (klarinettien) herkällä
laululla jousien säestäessä kuiskauksin. Kuoro aloittaa rukouksella vainajien puolesta,
Requiem aeternam dona eis, Domine. Muita huippukohtia ovat kuoron laulama loistelias
ja pelokkaan kunnioituksen sävyttämä Rex tremendae majestatis sekä sitä seuraava
soolokvartetin harras rukous Recordare. Mozart ehti säveltää Lacrimosasta täysin
vain kahdeksan ensimmäistä tahtia, anovat ja sanoin kuvaamattoman surumieliset
kuoron huokaukset. Lux aeterna, jossa kerrataan lähes sellaisenaan alun Kyrie eleison
-jakso, sulkee teoksen kokonaisuuden.

(Lähde: Sävelten maailma; kuva: ensimmäinen sivu Requiemin käsikirjoituksesta)

W



Esiintyjistä

Sopraano Terttu Iso-Oja on monipuolinen musiikin
ammattilainen. Hän on sekä konsertti- että ooppera-
laulaja, kirkkomuusikko ja laulunopettaja. Iso-Oja on
opiskellut laulua mm. Sibelius-Akatemiassa (MuM) ja
Savonia-ammattikorkeakoulussa. Tärkeimpinä laulu-
ja mestarikurssiopettajina ovat olleet Eeva-Liisa Saari-
nen, Marjatta Airas, Soile Isokoski, Tom Krause ja
Dorothy Irving.

Seinäjoella asuva Iso-Oja esiintyy aktiivisesti ympäri
Suomea erilaisissa laulajan tehtävissä. Hän on laula-
nut useiden kirkkomusiikkiteosten solistina. Iso-Ojan
keskeinen repertuaari painottuu lied- ja kamarimusiikkiin. Hän on kantaesittänyt
myös uusia suomalaisia vokaalikamarimusiikki- ja oopperateoksia mm. Ilmajoen Mu-
siikkijuhlilla. Iso-Oja opettaa klassista laulua Etelä-Pohjanmaan alueella. Syksyllä
2020 hän aloitti työt Ilmajoen seurakunnan kanttorin virassa.

Iso-Oja voitti jaetun 2. palkinnon Kangasniemen laulukilpailussa v. 2008 ja oli finalisti
v. 2011 järjestetyssä II kansainvälisessä Sibelius-laulukilpailussa. Viime vuosina Iso-
Ojan taiteellista työskentelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edis-
tämiskeskus (Pohjanmaa) ja Etelä-Pohjanmaan rahasto. Lisätietoa taiteellisesta toi-
minnasta: www.terttuiso-oja.com

Maria Laakso on jalasjärveläinen mezzosopraano. Hän
on opiskellut laulua Svenska yrkeshögskolanissa Bill
Ravallin ja Sirkka Haaviston johdolla sekä laulua ja
laulupedagogiikkaa Jyväskylän ammattikorkeakou-
lussa Päivi Virolainen-Kalpion johdolla. Maria Laakso
on laulanut Jalas Chamberin alttosolistina Pergolesin
Stabat Materissa  (2008), Mozartin Kruunajaismessussa
(2016) ja L. Onervan roolin Leevi Madetojan elämästä
ja tuotannosta kertovassa musiikkinäytelmässä Leevi
kaunosielu (2004) sekä Kalevalan Marketan roolin
Joose Tammelinin Satu sammosta -musikaalissa
(2017–18).

Maria Laakso on esiintynyt monien  kuorojen solistina. Tällä hetkellä hän toimii
viihdekuoro Serenon äänenmuodostajana. Konserttimusiikin lisäksi hän on esittänyt
paljon rytmimusiikkia, esimerkiksi jazz- ja gospelmusiikkia mm. miehensä, pianisti
Jaakko Laakson ja eri yhtyeiden kanssa.
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Jaakko Korkiakoski on jalasjärveläinen tenori. Hän
on harrastanut laulua parikymmentä vuotta kuoroissa
ja lauluryhmissä. Erilaiset harrastajateatterin ja seu-
rakunnan näytelmä- ja muut produktiot ovat niin
ikään kuuluneet hänen harrastuksiinsa monina vuo-
sina. Vuodesta 2016 Korkiakoski on opiskellut klassista
laulua musiikin maisteri, diplomilaulaja Romuald Pod-
lenyn johdolla.

Jaakko Korkiakoski on laulanut useissa Jalas Cham-
berin produktioissa. Klassinen laulu alkoi kiinnostaa
enemmän vuonna 2016 W. A. Mozartin Kruunajais-
messun kuorossa, jonka harjoituksissa hän lauloi te-
norisolistin osuuksia. Vuosina 2017–18 esitetyssä Joo-
se Tammelinin Satu Sammosta -musikaalissa hän lauloi
Untamon roolissa sekä kuorolaisena.

Oopperalaulaja Jaakko Hietikko, basso, on laulanut
30-vuotisen uran Suomen Kansallisoopperassa vuosina
1975–2005. Hän esiintyy säännöllisesti edelleen. Pit-
kän uran aikana on kertynyt monenlaisia rooleja, mm.
Monteverdin Poppean kruunauksen filosofi Senecasta
Kalevi Ahon Hyönteiselämän Sittiäiseen. Paavo Ruot-
salaisen rooli Oulussa ja Seinäjoella on ollut hienoim-
pia kokemuksia ja Joonas Kokkosen Viimeisten kiu-
sausten yli sadan illan näytökset Kolmantena mie-
henä.

Levytyksiä, mm. Aulis Sallisen Punaisen viivan Simana
Arhippainen, Leevi Madetojan Pohjalaisten Erkki Harri,
Jorma Panulan Peltomiehen rukouksen Peltomies sekä Einojuhani Rautavaaran oopperat
Thomas, Vincent, Aleksis Kivi ja Rasputin.

Jalas Chamber on perustettu 1992 soittamaan Jalasjärven valtakunnallisten mu-
siikkileirien projekteissa. Orkesteriin koottiin musiikkileirin ammattilaisia, ammatti-
opiskelijoita ja hyviä harrastajia. Vuosien myötä orkesteri on vakinaistunut. Eri puolilla
Suomea pidettyjen konserttien lisäksi Jalas Chamber on vieraillut lähes kaikissa
Euroopan maissa ja edustanut Suomea monissa kansainvälisissä tapahtumissa. Mer-
kittävä huomionosoitus orkesterille oli myös nimitys opetusministeriön Nuori Kulttuuri
-lähettilääksi vuosiksi 2009–10 edustamaan suomalaista kulttuuria sekä kotimaassa
että ulkomailla. Orkesteri esiintyy yhteistyössä muiden orkestereiden kanssa ja vas-
taanottaa vierailevia orkestereita.
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Vuosina 2017–18 Jalas Chamber toteutti Joose Tammelinin säveltämän suurmusikaalin
Satu Sammosta. Musikaalia esitettiin ympäri Suomea, produktion viimeinen esityksistä
Helsingin Musiikkitalossa. Musikaali äänestettiin vuoden 2017 parhaaksi oopperaksi
Suomessa ensimmäistä kertaa järjestetyssä Aino-gaalassa.

Jalas Chamber on tehnyt toistakymmentä levytystä mm. Oskar Merikannon (2000),
Toivo Kuulan (2002) ja LeeviMadetojan (2004) musiikista. Kaikkiin näihin liittyen
esitettiin musiikkinäytelmä säveltäjien elämästä. Äänitykset ovat saaneet upeat
arvostelut ja niitä on käytetty useissa radio- ja TV- lähetyksissä, mm. Peter von
Baghin Finlandia-palkitussa Suomalaisen taiteen historia -sarjassa ”Sininen laulu”.
Jalas Chamber -orkesteria on sen perustamisesta lähtien johtanut Juhani Numminen.



Kapellimestari Juhani Numminen (s. 1942 Turku)
työskentelee freelancer-kapellimestarina, opiskeltu-
aan mm. Arvid Jansonsin, Igor Markevitchin ja Kurt
Masurin johdolla. Numminen on soittanut viulua Hel-
singin, Turun ja Porin kaupunginorkesterissa, Porissa
konserttimestarina. Hän on toiminut Turun oopperan
kapellimestarina 1970–76 ja Porin kaupunginorkes-
terin kapellimestarina 1973–90. Numminen toimi pe-
rustamansa Porin Ooppera ry:n taiteellisena johtajana
1976–89. Vuosina 1989–2007 Juhani Numminen työs-
kenteli Pohjois- Satakunnassa Kankaanpään musiikki-
opiston rehtorina. Juhani Numminen on vieraillut ka-
pellimestarina lähes kaikissa Euroopan maissa, Jalas
Chamberia hän on johtanut lähes 28 vuotta. Tänä
vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta hänen taiteilijana
toimimisestaan.

Kuoron johtajat

Inge Jaanson on valmistunut kuoronjohtajaksi ja
musiikkipedagogiksi Viron musiikkiakatemiasta 1985.
Ennen Suomeen tuloa kuoro- ja opetuskokemusta ker-
tyi Virossa 12 vuotta. Työ musiikinopettajana ja moni-
en kuorojen johtajana on jatkunut Jalasjärvellä
kansalaisopistossa ja erilaisissa oopperaprojekteissa
vuodesta 1989 lähtien. Jaanson toimi myös useita
vuosia peruskoulussa musiikinopettajana.

Joose Tammelin (s. 1958) on tunnettu niin kuoron-
johtajana kuin säveltäjänä. Hänen 10-osainen Re-
quiem kantaesitettiin 2007 Vaasassa. Jalas Chamber
on toteuttanut myös Tammelinin suurmusikaalin Satu
Sammosta, jota esitettiin ympäri Suomea päättyen
Helsingin Musiikkitaloon. Tammelin kirjoitti itse teok-
sen kalevalaisen libreton ja toimi ohjaajana. Musikaali
äänestettiin vuoden 2017 parhaaksi oopperaksi Suo-
messa ensimmäistä kertaa järjestetyssä Aino-gaalassa.

Tammelin innostui jazzista 16-vuotiaana ja sävelsi
big bandille. Parikymppisenä hän löysi Sibeliuksen
1. sinfonian innoittamana klassisen musiikin ja kir-
joitti 1980-luvun alusta lähtien suurimuotoista kon-
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serttimusiikkia. Koska hän ei saanut kaipaamaansa vastakaikua orkesteriteoksilleen,
sävelsi hän myös helposti esitettävää musiikkia: kymmeniä liedejä, soolosoitinteoksia
ja kuorolauluja.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Tammelin on mm. säveltänyt sarjan mieskuorolle,
viulu-piano -sarjan Koti Pohjolassa, Einari Vuorelan runoja sekä sovittanut ja orkes-
troinut harvinaisista joululauluista orkesterille ja kuorolle täysimittaisen ”Mikä ilo”-
konsertin (2011). Tammelin sävellyksistä on hiljattain ilmestynyt myös 52-osainen
kirja yksinlauluja pianon säestyksellä, vuoden jokaiselle viikolle.

I viulu:
Ion Buinovschi, konserttimestari

Anna Ala-Välkkilä
Sirkku Hilanko

Johanna Knuuttila
Roosa Koski
Maiju Rajala
Irina Rusu
Iina Säntti

Lotta Viitala
Sohvi Vuorinen

II viulu:
Heidi-Annina Nikkilä, äänenjohtaja

Elina Hakkola
Jenna Kallio

Jenni Marttila
Mirka Nukarinen

Sanni Rajala
Emilia Ranta-Kuivila

Anri Tuohimäki
Salla Vanhanen

Terhi Vuola
alttoviulu:

Erzsebet Lendvay, äänenjohtaja
Jere Hännikkälä
Eveliina Kämi
Jemina Pihlaja

sello:
Esa Korja, äänenjohtaja

Sohvi Hiljanen
Amanda Kytölä
Michaela Lahti
Vertti Viitasaari
Matleena Vuorela

kontrabasso:
Timo Turja, äänenjohtaja

Eero Marttila
trumpetti:

Antti Liinamaa
Reetta Liinamaa

klarinetti:
Pekka Väätäinen

Jouko Koski
fagotti:

Iiro Sinisalo
Gyula Lukacs

alttopasuuna:
Niko Kultti

baritonitorvi (tenoripasuuna):
Sanna Rinta-Harri
bassopasuuna:

Anssi Juvela
patarummut:

Niko Kangasniemi

Jalas Chamber
Juhani Numminen, kapellimestari
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Messukuoro
Inge Jaanson & Joose Tammelin, kuoronjohtajat

sopraano:
Marjo-Helene Haanpää
Maarit Järvinen-Leiwo

Heidi Kangasniemi
Mari Koistinen
Sari Korkiakoski
Katja Koskiniemi

Minna Kotila
Marja Terttu Lehtola

Satu Lehtola
Terhi Rintala

altto:
Jonna Anttila
Virpi Asunmaa

Josefiina Hulkko
Heidi Korkiakoski
Minna Salmela
Tuija Saarela
Sanni Saarela

Pipsa Saarteinen

Soile Vilponen
Aila Yli-Kohtamäki

tenori:
Pertti Jussila

Martti Kangasniemi
Harri Luoma
Jari Ojala

Jukka Rintala
Joose Tammelin

basso:
Erkki Ala-Välkkilä

Sakari Korpela
Albert Lenkiewicz
Raine Rautanen

Ari-Matti Tuomisto
Jussi Tuomisto
Jukka Ylinen

korrepetiittori:
Tapio Tolppanen
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