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Säveliä Ryytimaasta
Mikael Nybergin lauluja lapsilta lapsille

Syksyn tultua koululaiset ovat palanneet kesälaitumilta ja on aika korjata satoa. Laulujen ryyti-
maasta kumpuaa Musiikkikoulu Virtuksen laulusuzukilasten, Käpylän musiikkiopiston sellistien 
ja huilistien sekä Musiikkiopisto Avonian huilistien ainutlaatuinen produktio, jossa suomalainen 
kulttuuriperintö ja nykyisyys kohtaavat. Isänpäivänä julkaistaan nuottikirja ja äänilevy.  Lehdis-
tön edustajat ovat tervetulleita harjoituksiin ja äänityksiin seuraamaan poikkeuksellisen laajaa 
Nybergin lastenlaulujen taltiointia ja haastattelemaan projektin avainhahmoja. Loppusyksyn ja 
kevään 2013 kuluessa produktio jalkautuu konserttikiertueelle eri puolille pääkaupunkiseutua, 
huipentuen Musiikkitalossa pidettävään konserttiin. Kiertueen myötä Nybergin laulut rakenta-
vat siltaa sukupolvien välille sillä esityksistä pääsevät nauttimaan myös palvelutaloissa asuvat 
ikäihmiset. Nybergin sävellykset juontavat juurensa heidän omaan lapsuusaikaansa. Merkittävää 
projektissa on lasten harvinaislaatuinen mahdollisuus saada esiintyä kaksikielisesti erilaisille 
yleisöryhmille musiikin ilosanomaa välittäen ja lapsuusmuistoja virkistäen. 

Harjoitukset ja nauhoitukset Koskelan kirkossa 7.-9.9., 22.9. ja 28.-30.9.2012

Helsingissä vuonna 1871 syntynyt Sakari Topeliuksen tyttärenpoika Mikael Nyberg sävelsi elämänsä aikana suuren 

joukon rakastettuja lastenlauluja, kuten Tiu, tau tilhi, Paimenpoika (Jäi toiset aamulla nukkumaan) ja Mä olen niin pien-

oinen. Mikael Nybergin laajaan sävellystuotantoon kuuluu koraalialkusoittojen, soitinsävellysten ja lukuisten sovitusten 

lisäksi kantaatteja, kuoro- ja yhteislauluja, yksinlauluja ja duettoja. Nyberg oli myös taitava ja arvostettu musiikkipeda-

gogi ja julkaisi lukuisia oppikirjoja ja laulukokoelmia. Mikael Nyberg runoili runsaasti laulutekstejä sekä suomeksi että 

ruotsiksi, lisäksi mm. Hilja Haahti ja Immi Hellén ovat sanoittaneet monia hänen sävellyksistään.  Viime vuosisadalla 

kouluissa lauletut suomalaista sodanaikaista ja -jälkeistä sielunmaisemaa herkästi kanavoineet kappaleet tuodaan nyt 

nykypäivän lasten laulettavaksi ja soitettavaksi uusina, raikkaina sovituksina. Äänilevyllä ja konserteissa Mikael Nyber-

gin lauluja tulkitsevat lapset soittaen ja laulaen molempia kotimaisia kieliä käyttäen.

Hankkeen suojelijana toimii Valtioneuvos Riitta Uosukainen



Lehdistötiedote 11.8.2012

Lisätietoa ja ilmoittautuminen harjoituksiin/äänityksiin:

Mervi Sipola-Maliniemi

mervi.sipola-maliniemi@musiikkivirtus.net 
+358  40 5842855 / www.musiikkivirtus.net 

Työryhmä ja toteutus:

Musiikkikoulu Virtuksen laulusuzukilapset

Käpylän musiikkiopiston sellistit

Käpylän musiikkiopiston huilistit

Musiikkiopisto Avonian huilistit

Diplomilaulaja, musiikkipedagogi YAMK Mervi Sipola-Maliniemi, 
työryhmän johtaja, päätuottaja, laulajien harjoituttaminen, konsert-
tien ohjaus ja toteutus.

Musiikkipedagogi YAMK Anja Maja, sellistien harjoituttaminen, sovi-
tus, konserttien ohjaus ja toteutus, työryhmän jäsen.

Musiikkipedagogi AMK Marttiina Ahlström, huilistien harjoitut-
taminen, sovitus, konserttien toteutus, työryhmän jäsen.

Diplomipianisti, musiikin maisteri Marjaana Merikanto, säestys, so-
vitus, työryhmän jäsen.

Laulujen nuotinnos Teemu Koskinen / Otso Koski

Ruotsinkieliset tekstikäännökset Barbara Helsingius

Tuottaja Marjo Naumi

Studiotuottaja Mikki Nuorivaara

Vanhempainyhdistys Suzuki Singers ry


