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Paloheinän ala-asteen koululaiset piirsivät Mörön tämän näköiseksi.

Noin sadan Paloheinän ala-as-
teen koulun oppilaan voi-
min valmistellaan parhail-

laan Mörköoopperaa esitettäväksi Pa-
kilan Hyvän Paimenen kirkossa ystä-
vänpäivän iltana 14.2.2013 klo 18.00. 
Ystävänpäivän konsertteja Pakilan kir-
kossa on järjestetty jo noin kymmenen 
vuoden ajan. Lähes joka vuosi esiinty-
jinä ovat olleet lapset. Koskaan aikai-
semmin ei kuitenkaan esiintyjinä ole 
ollut niin paljon alueen lapsia kuin tu-
levana ystävänpäivänä.

Lapset innolla  
mukana
Oopperan ohjaa musiikin maisteri 
Hannele Soljander-Halme. Hän ker-
toi idean syntyneen siitä, että halutaan 
järjestää erilainen konsertti, sellainen 
jonka alueen lapset toteuttavat. To-
teuttajiksi valittiin Paloheinän koulu. 
Tavallista suurempi musiikkproduktio 
täydentää koulun normaalia musiikin-
opetusta ja antaa kaikille mieleenpai-
nuvan kokemuksen. Mukaan ooppe-
ran tekoon lähtivät seuraavat luokat:
2C; 20 oppilasta,  
opettaja Katri Tonttila
4A; 24 oppilasta,  
opettaja Laura Salmirinne
4C; 23 oppilasta,  
opettaja Anne Mattila
5C; 20 oppilasta,  
opettaja Päivi Pihlaja

Musiikinopettaja Laura Mustonen 
on myös mukana sekä oopperan val-
misteluissa että solistina. Lavasteita val-
mistavat 6A luokan oppilaat opettajan-

sa Ville Lehtomäen johdolla ja äänen-
toistoa ja valoja konsertissa hoitavat 
6B luokan oppilaat opettajansa Jouni 
Salmirinteen johdolla. Naamioinnin 
suunnittelee Virpi Peltola ja toteutuk-
sesta vastaavat kuudesluokkalaiset Tiia 
Helteen opastuksella. Puvut suunnitel-
laan ja toteutetaan yhteisvoimin opet-
tajien ja ohjaajan kanssa.

 Hannele kertoi, että lapset harjoit-
televat tosi innolla oopperan lauluja. 
Oopperassa Mörkö katselee ihmisten 
kiireitä lapsen silmin ja ihmettelee nii-
tä. Mörön näkemyksen mukaan, kun 
on liika kiire, niin ei välitetä ihmisistä. 
Mörkö myös ihmettelee kenelle puistot 
on tarkoitettu. Siellä on lapsia, puis-

totätejä ja puistosetiä. Puistosedillä on 
oopperassa oma laulu. Sen esittävät Pa-
kinkylän lionsklubin Seppo Leveelah-
ti ja Matti Änkö.

Marjatta Pokela sävelsi 
Mörköoopperan
Marjatta Pokela (1925-2002) on eräs 
suomalaisen lastenmusiikin merkittä-
vimpiä vaikuttajia. Useat hänen sävel-
tämänsä ja sanoittamansa laulut ovat 
kansanlaulujen tavoin juurtuneet suo-
malaisten sydämiin ja mieliin. Marjatta 
Pokela esiintyi miehensä ja tyttärensä 
Eveliinan kanssa paljon 1950- ja 1960 
-luvuilla. Myöhemmin Marjatta Poke-
la keskittyi enemmän sävellystyöhön. 

TEKSTI Olli Aulio

tehdään  
Paloheinässä                                                  

Tyttärensä innoittamana hän ryhtyi sä-
veltämään lastenlauluja, joiden teksti 
oli lasten maailmasta ja lasten ymmär-
rettävissä. Tällaisia lauluja, joita lapset 
pystyivät myös itse laulamaan, ei aikai-
semmin oltu sävelletty. Hän sävelsi en-
simmäisen lasten oopperansa Mörkö-
oopperan vuonna 1980.

Oopperassa tapahtuu 
paljon
Ooppera koostuu 25 laulusta. Sen en-
simmäisessä näytöksessä Villen ja Kal-
len uniin ilmestynyt Mörkö syntyy. Se 
aloittaa seikkailunsa Oulusta. Se läh-
tee kouluun, on välitunnilla ja päätyy 
lopulta Helsinkiin. Siellä Mörkö toi-
sessa näytöksessä kokee monenlaisia 
kommelluksia tavallisten asioiden pa-
rissa. Se vierailee eduskuntatalossa, ja 
kauppatorilla sekä rakentaa lumiukkoa 
parkkipaikalle. Se käy myös presiden-
tin linnassa ja ratikassa. Mörkö tarkas-
telee elämää lapsen silmin ja kovasti si-
tä ihmetyttää ihmisten kiire ja välin-
pitämättömyys muista ihmisistä. Kol-

mannessa näytöksessä Mörkö jättää hy-
västit kaupungille ja palaa Mökkylän 
satumaahan, jossa pienet ja näennäisen 
vähäpätöiset asiat ovat tärkeitä. Mök-
kylän satumaa on paikka, jossa pienet 
ihmiset ja eläimet ovat keskipisteenä, 
eivätkä he ole kaikkien tiellä.

Pakilan musiikkiopisto 
jälleen mukana
Pakilan musiikkiopisto on ollut muka-
na monenlaisissa alueellamme toteute-
tuissa juhlissa, konserteissa ja tapahtu-
missa. Vuodesta 2005 lähtien musiikki-
opisto on ollut toteuttamassa ystävän-
päivän konserttia. Mörköoopperan or-
kesterina on musiikkiopiston kansan-
musiikkiryhmä viiden henkilön voi-
min. Musiikin on sovittanut harmoni-
kan soitonopettaja Jari Komulainen 
ja hän toimii myös kansanmusiikki-
ryhmän johtajana konsertissa.

Konsertin järjestäjät
Konsertin järjestävät alueen lionsklu-
bit Aurora ja Pakinkylä yhdessä Paki-

Mörköä 

lan seurakunnan ja Paloheinän ala-as-
teen koulun ja Pakilan musiikkiopis-
ton kanssa.

Ooppera esitetään  
useasti
Koska tällaisen oopperan valmistelu on 
iso hanke ja siihen osallistuu paljon vä-
keä on päätetty, että ooppera esitetään 
useasti. Alueen päiväkodeille ja kouluil-
le on kaksi esitystä tiistaina 12.2 2013 
ja keskiviikkona 13.2.2013. Niistä tie-
dotetaan koulujen ja päiväkotien kaut-
ta lähemmin. Kaikki esitykset ovat Pa-
kilan Hyvän Paimenen kirkossa. Ken-
raaliharjoitus on tarkoitettu esiintyjien 
vanhemmille ja ystäville ja se on lauan-
taina 9.2.2013.

Ystävänpäiväkonsertti torstaina 
14.2.2013 klo 18.00 Pakilan kirkos-
sa yleisölle.

Lippuja ystävänpäivän esitykseen on  
saatavana etukäteen ja ovelta. Tiedot 
myyjistä löytyvät Pakinkylän lionsklu-
bin verkkosivuilta osoitteesta www.
verkkoviestin.fi/lionshkipakinkyla/ v
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