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1. JOHDANTO 

 

Vuonna 2001 olin esittämässä Lohjan kaupunginorkesterin kamarimusiikkikonsertissa 

Einari Marvian (19151997) puhallinkvartettoa (1936). En ollut kuullut aikaisemmin 

teosta, mutta Marvian nimi oli minulle tuttu soitettuani lapsena pianolla hänen sovittamiaan 

helppoja joululauluja Lasten omat joululaulut (1974) -kokoelmalta. Ihastuin kvartettoon 

välittömästi ja seuraavana kesänä esitimme teoksen ensimmäisen osan vielä Kanneljärven 

musiikkileirin avajaiskonsertissakin. Kun professori Eero Tarasti ehdotti Marviaa 

tutkimuksen ja pro gradu -tutkielman aiheeksi, kiinnostuin asiasta heti.  

 

Selvitän tutkimuksessa mitkä ovat Marvian säveltuotannon ominaispiirteet. Toinen 

tutkimuksen päätehtävä on selventää Marvian henkilökuvaa. Koska hänen toimensa 

musiikkielämässä olivat hyvin moninaiset, päätin rajata tutkimusalueen koskemaan 

Marviaa etupäässä henkilönä ja säveltäjänä. Monille Marvia on tuttu joko sovittajana, 

musiikintutkijana, toimittajana tai toimestaan Musiikki-Fazerin kustannuspäällikkönä 

(19461980). Kuitenkin Marvian säveltuotanto on verraten laaja kattaen yksinlauluja, 

pianosävellyksiä, orkesteri- ja kamari- ja elokuvamusiikkia, joulu- ja lastenlauluja sekä 

iskelmämusiikkia. Teen kartoitusta hänen koko säveltuotannostaan: analysoin sävellyksiä ja 

etsin niiden keskeisiä tyylipiirteitä. Tutkin myös missä, milloin ja ketkä ovat sävellyksiä 

esittäneet ja millaisen vastaanoton ne ovat saaneet. Selvitän sävellyksien syntyyn liittyviä 

taustoja. Lisäksi tutkimuksen tarkoitus on tarkastella lyhyesti Marvian muita toimia 

musiikkialalla. Tutkielma selvittää myös säveltäjäkuvaa: minkälaisena säveltäjänä Marvia 

on itse pitänyt itseään ja miten aikalaiset ovat häneen suhtautuneet.  

 

Tutkimukseni mielenkiintoa lisää myös se, ettei Marviasta ole tehty aikaisemmin laajaa 

tutkimusta. Sen sijaan aiheesta artikkeleita ovat kirjoittaneet Eero Tarasti teoksessa 

Muotokuvia: Tulkintoja, muistelmia, tarinoita (2006) sekä Erkki Salmenhaara teoksessa 

Suomen musiikin historia 3: Uuden musiikin kynnyksellä (1996), joita molempia käytän 

lähteenä tutkimuksessani. Myös Mikko Heiniön väitöskirjassa Innovaation ja tradition 

idea: Näkökulma aikamme suomalaisten säveltäjien musiikkifilosofiaan (1984) on 
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mainintoja Marviasta ja hänen musiikistaan. Heiniön melko suppeat kirjoitukset 

vahvistavat omaa näkemystäni Marviasta traditionaalisena säveltäjänä. Traditionaalisella 

säveltäjällä tarkoitan sitä, ettei hän omaksunut modernin musiikin tyylipiirteitä kuten 

atonaalisuutta musiikkiinsa. Luonnollisesti myös suomalaisia säveltäjiä koskevan keskeisen 

hakuteoksen Suomalaisia säveltäjiä Marvia-osio (Salmenhaara 1994) on ollut apunani. 

Merkittävää työtä Marvian säveltaiteen edistämiseksi ovat tehneet myös pianotaiteilija 

Pentti Kotiranta (2007) ja professori Matti Tuloisela (2000) kokoamalla ja toimittamalla 

Marvian yksinlauluja ja kansanlaulusovituksia kokoelmiksi. Edellä mainittujen tekijöiden 

julkaisuista ja niiden esipuheista on ollut hyötyä tutkimuksessani. Marvia mainitaan 

Musiikki-Fazerin toimintaa koskevissa tutkimuksissa, historiikeissa ja kirjoituksissa, 

esimerkkinä Vesa Kurkelan teos Sävelten markkinat: Suomen musiikkikustannusalan 

historiikki (2009). Oman tutkimusalueeni rajauksen takia olen jättänyt 

musiikkikustannusalaa koskevat tutkimukset pois. Sen sijaan olen hyödyntänyt 

tutkimuksessani Marviaa koskevia lukuisia lehtiartikkeleita ja haastatteluja. Yhtenä mallina 

tutkielmalleni on ollut Martti Laitisen palkittu pro gradu -työ Uupumaton uurastus: 

Tarkastelu Ilmari Krohnin elämänvaiheista ja sävellystuotannosta kevääseen 1905 asti 

(2014). 

 

Tutkimukseni on Suomen musiikinhistorian tutkimusta. Metodeina olen käyttänyt 

pääasiallisesti arkistotutkimusta ja haastatteluja. Tutkimuksen primäärilähteenä on ollut 

säveltäjän puoliso (19841997) Liisa Aroheimon Kansalliskirjastolle lahjoittama ja Marjut 

Hjeltin luetteloima Marvia-arkisto. Se sisältää suuren määrän kallisarvoista tietoa Marvian 

elämästä ja sävellyksistä: päiväkirjoja, lehtileikkeitä, konserttiohjelmia, valokuvia, 

nauhoitteita ja sävellyskäsikirjoituksia. Arkiston tekee tärkeäksi myös se, että vain harvoja 

Marvian sävellyksiä on julkaistu nuotteina. Lähdekritiikin perusperiaatteiden (ks. esim. 

Sarjala 2005:25) mukaisesti olen pyrkinyt käyttämään tutkimuksessani mahdollisimman 

alkuperäisiä lähteitä. Koska lähteet ovat syntyneet tietyssä ajassa, paikassa ja kontekstissa, 

olen pyrkinyt saamaan tietoa useammasta eri lähteestä. Musiikintutkimuksen kannalta on 

tärkeätä lukea partituuria, mutta myös kuulla sävellys soivana. Marvian sävellyksistä vain 

muutamia lauluja (lukuun ottamatta joululauluja ja populaarisävelmiä) on julkaistu 
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kaupallisena äänitteenä. Sen sijaan Yleisradion Arkistossa on lukuisia nauhoitteita 

varsinkin yksinlauluista. Myös Marvia-arkistossa on C-kasetin muodossa olevia äänitteitä, 

joista osa muutettiin pyynnöstäni parempilaatuiseen ja helpommin kuunneltavaan CD-

formaattiin. Arkiston lisäksi tutkimukseni arvokkaana lähteenä ovat ollut useat Liisa 

Aroheimon vapaamuotoiset teemahaastattelut.1 Olen saanut häneltä paljon tietoa ja 

materiaalia, jota arkistosta ei löydy. Ensiksi mainittuun kuuluvat tarinat ja muistelot 

Marvian työ- ja yksityiselämästä, jälkimmäiseen esimerkiksi arkistosta puuttuvat 

konserttiohjelmat ja lehtiartikkelit. Lisäksi olen saanut kunnian tutustua Marvian 

elinympäristöön vieraillessani useita kertoja Aroheimon kotona. 

 

Jukka Sarjala antaa teoksessaan Miten tutkia musiikin historiaa? (2002) hyödyllisiä 

neuvoja esimerkiksi tutkimusongelman asettelusta ja aineiston kokoamisesta. Tärkeä neuvo 

itselleni on ollut arkistojen ja korkeakoulukirjastojen hyödyntäminen, mutta myös 

lähdeaineiston rajaaminen (ks. emt:56). Sarjala kritisoi voimakkaasti musiikin historian 

tutkimuksessa säveltäjien kanonisoimista, keskittymistä erilaisten tyylien, musiikinhistorian 

ja -teorian tutkimiseen (emt:48) ja erityisesti Sibeliuksen nostamista Suomessa 

musiikintutkimuksen keskiöön (emt:85). Oma tutkielmani ei ole ”suuret säveltäjät” -

tyyppistä tutkimusta, vaan päinvastoin tuo esiin säveltäjän, jonka teokset eivät soi 

konserttisaleissa ja josta ei ole juurikaan tehty tutkimusta. Koska tutkielmaa kirjoittaessani 

(2015) on Sibeliuksen juhlavuosi ja lisäksi Marvia oli Sibeliuksen suuri ihailija, haluan 

vastoin Sarjalan kritiikkiä ottaa Sibeliuksen ja Marvian välisen sidoksen esille henkilökuva-

osiossa.  

 

Olen koulutukseltani Sibelius-Akatemian solistiselta osastolta vuonna 1995 valmistunut 

huilisti. Työurani aikana olen työskennellyt sekä opetustehtävissä että orkesterimuusikkona. 

Taustani huomioon ottaen ja teoksien suuren määrän takia keskityn sävellyksistä erityisesti 

instrumentaaliteoksiin (kamarimusiikkisävellyksiin ja orkesteriteoksiin). 

                                                 
1 Liisa Aroheimo on lukenut haastatteluihinsa perustuvan tekstin ja antanut sille julkaisuluvan. 

 

 



 

 

 

4 

Tutkielman alussa käsitellään Marvian henkilökuvaa. Lyhyessä Vastaanotto ja 

säveltäjäkuva -alaluvussa mallinani on ollut Mikko Heiniön Musiikki-lehdessä (4/1992) 

julkaistu artikkeli ”Säveltäjäkuva”. Muiden lukujen aiheina ovat sävellykset: 

pianosävellykset, laulut, kamarimusiikkisävellykset, orkesteriteokset ja musiikki elokuvaan 

Sillankorvan emäntä (1953). Sävellysten analysointiin käytän perinteistä musiikkianalyysia 

(harmonia- ja muotoanalyysia) sekä deskriptiota. Olen perehtynyt sävellyksiin tutkimalla 

niiden partituureja, kuuntelemalla nauhoitteita ja mahdollisuuksien mukaan soittamalla 

sävellyksiä itse. Yksinlaulujen tekstien tyylien luonnehdinnassa olen saanut tietoa Kai 

Laitisen teoksesta Suomen kirjallisuuden historia (1991). Orkesterisävellyksen Taru 

analyysissä sovellan Kalevi Ahon artikkelissa ”Motiivit ja motiivien muuntuminen” 

(1977:1531) esittämää tapaa. Varsinkin puhallinkvarteton analysoinnissa olen ottanut 

huomioon soittamiseen liittyvät näkökulmat; olenhan itse huilisti ja taustaltani 

orkesterimuusikko. Elokuvamusiikki-luvussa käytän hyödykseni Anu Juvan kirjassa 

Valkokangas soi! (1995) esittämiä elokuvamusiikin analyysimalleja ja termistöä. Juvan 

teoksessa erityisen kiinnostuksen kohteenani on ollut luku ”Lähitarkastelussa Valkoinen 

peura”, koska kyseinen elokuva sijoittuu samalle vuosikymmenelle kuin Sillankorvan 

emäntä, johon Marvia sävelsi musiikin. Pro gradu -työni liitteeksi olen koonnut 

sävellysluettelon. 
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2. HENKILÖKUVA 

 

Einari Marvia (19151997), vuoteen 1935 saakka Kurt Einar Möller, oli tuottelias ja 

monipuolinen musiikkimies. Hän oli pianisti, kapellimestari ja säveltäjä, jonka 

sävellystuotantoon kuuluu muun muassa yli sata yksinlaulua. Varsinaisen uransa Marvia 

teki kuitenkin vuosina 19461980 Musiikki Fazerin kustannuspäällikkönä luoden 

kansainvälisiä suhteita ja tehden suomalaisen musiikkikustannusalan pioneerityötä. Lisäksi 

Marvia oli intohimoinen musiikintutkija, jonka erityisen kiinnostuksen kohteena olivat 

soittavat ylioppilaat Turun akatemian ajoista lähtien. Marvia tunnetaan myös erinomaisena 

sovittajana ja soinnuttajana. Hän on tehnyt lukuisia kansanlaulusovituksia sekä sovituksia 

joululaulu- ja toivelaulukirjakokoelmiin. (Salmenhaara 1997). 

 

 

2.1 Lapsuus ja nuoruus 

 

Einari Marvia syntyi 21.11.1915 Tuusniemellä, missä hänen isänsä Elis Möller toimi 

helsinkiläisen apteekin haaraliikkeen proviisorina. Marvian äiti Lydi Arvola oli 

taidemaalari ja kiertävä näyttelijätär, ja hänen arvellaankin tavanneen apteekkari Möllerin 

Tuusniemellä teatterikiertueensa aikana. (Aroheimo 2015a.) Isä Eliksellä oli paljon 

musiikillisia taipumuksia ja hän harrasti muun muassa kuorolaulua sekä orkesterisoittoa 

(Anonyymi 1974). Äiti Lydi oli taiteellinen ja tarmokas nainen, joka uurasti paljon lastensa 

ja perheensä elannon eteen (Aroheimo 2015a).  

Vuonna 1919 Marvian isä sai apteekkarin oikeudet Ilmajoelta, minne hän vei perheensä ja 

jonne hän jäi työskentelemään 45 vuodeksi (Anonyymi 1974). Perheeseen syntyi kolme 

poikaa: kuopus Kaarlo (Karl) (19201988), Kurt eli Einari ja esikoinen Paul (19101953). 

Einari oli pojista ainoa, joka päätyi musiikkialalle: Kaarlosta tuli diplomi-insinööri ja 

Paulista merikapteeni. (Aroheimo 2015a.) 
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Einari ”Kurre” Marvian musikaaliset taipumukset ilmenivät jo varhain.2 Ensimmäinen 

sävellyskonsertti pidettiin Marvian ollessa vain 7-vuotias.3 

Vanhemmat erosivat vuonna 1924 ja äiti muutti poikiensa kanssa Helsingin Pukinmäkeen 

(Alanne 1995). Yhteydenpito entiseen kotiseutuun säilyi tiiviinä; kesät ja lomat Marvia 

vietti edelleen isänsä luona Ilmajoella (Nimimerkki V.P.1952). Myöhemmin vanhemmat 

avioituivat uudestaan tahoillaan (Aroheimo 2015b). 

 

Einari Marvia 4,5-vuotiaana (1920). 

 

                                                 
2 Nelivuotiaana hän sävelsi vastasyntyneen pikkuveljensä kunniaksi Vaavan marssin. Toisessa samaan aikaan 

syntyneessä sävellyksessä, Hääkelloissa käytettiin vain pianon mustia koskettimia (Alanne 1995.) Kappaleen 

nimen uskotaan johtuneen ihastuksesta naapurin tyttöön (Valkonen 1996). 
3 Isän muistiinpanojen mukaan konsertin ohjelmassa oli muun muassa Käen kaiho eli ’Kukkuu, kukkuu’ -

kansanlaulu sekä Mandshun marssi. Avustajana toimi kattilan kansia paukutteleva Paul-veli ja kuulijoina 

olivat tuttavat kirkonkylästä, muun muassa Ilmajoen pitäjän tunnettu kanttori Primus Leppänen. (Alanne 

1995.) 
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2.2 Opinnot alkavat 

 

Muutettuaan Helsinkiin Marvia alkoi ottaa pianotunteja ja sävelsi omin päin erilaisia 

sävellyksiä, muun muassa pianosonaatin. Kun sävellysharrastus kävi vakavammaksi, hän 

pääsi vuonna 1930 lähellä asuvan professorin ja Helsingin konservatorion (nyk. Sibelius-

Akatemia) rehtorin Erkki Melartinin yksityisoppilaaksi. (Alanne 1995.) Pääsy Melartinin 

oppiin oli Marvialle onnenpotku: Melartinista tuli Marvialle sekä monivuotinen opettaja 

että läheinen ystävä, joka kannusti ja rohkaisi nuorukaista sävellystyössä (Nimimerkki V.P 

1952). Professorin opetus oli myös perusteellista ja systemaattista: jo ensimmäisellä 

tunnilla käytiin läpi Wegeliuksen musiikin teorian ensimmäinen osa ja jatkokin sujui 

ripeästi (Alanne 1995).  

Keskikoulun päästötodistuksen Marvia sai Oulunkylän Yhteiskoulusta toukokuun 29. 

päivänä 1931. Arvosanat olivat tyydyttäviä (7 tai 8) kasvitiedettä, kirjanpitoa ja voimistelua 

lukuun ottamatta, joiden arvosana oli hyvä (9). Käytös arvioitiin arvosanalla 10 ja ahkeruus 

ja tarkkavaisuus 9:llä. Päästötodistuksen keskiarvo oli 8,06. (Injala 1931.) Arvosanojen 

perusteella voidaan todeta, että Marvian koulumenestys oli hyvä, varsinkin, kun muistetaan, 

että tuohon aikaan ehtojen saaminen ja luokalle jääminen oli hyvin yleistä. 

Aloitettuaan lukion Helsingin yhteiskoulussa Marvia kirjoittautui konservatorioon, missä 

hän opiskeli pianonsoittoa E. Lindroosin4 johdolla. Hän sai myös suoritettua 

musiikinteorian eri osa-alueita erinomaisin arvosanoin. (Anonyymi 1934.) Sävellystunnit 

pidettiin joko konservatoriolla tai Melartinin kotona (Alanne 1995).  

Pian Marvia alkoi esiintyä konservatorion julkisissa konserteissa ja kevätnäytteissä 

”lupaavana sävellysoppilaana” (emp). Hänen sävellyksensä olivat pianotriolle sävellettyä 

nocturnoa lukuun ottamatta aluksi pianokappaleita, myöhemmin mukaan tulivat yksinlaulut 

(ks. Hjelt & Tolvanen 2011). Marvia esitti usein pianosävellyksensä itse ja toimi yleensä 

laulujensa säestäjänä (ks. esim. Marvia 19301936:7/1935). Hän esitti omia sävellyksiään 

                                                 
4 Vuosina 19281946 toimi Sibelius-Akatemiassa pianonsoitonopettajana Estrid Lindroos (Dahlström 

1982:335). 
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myös koulujen musiikkikilpailuissa, muun muassa Toverikuntien musiikkikilpailussa, jossa 

huomiota herätti hänen esityskappaleensa Valssi gis-molli (Tamminen 1932). Marvia 

kertoo tilaisuudesta päiväkirjamuistiinpanoissaan (19301936) näin:  

6.3.32. Helsingin toverikunnan musiikkikilpailut Norssissa. Esitettäväksi olin 

’valinnut’ vastavalmistuneen gis-mollivalssini, joka siitä sai pitkäksi aikaa hyvin 

epäilyttävän nimen ’Kilpailuvalssi’. Sain odottaa vuoroani kolmatta tuntia, ennen 

kuin meidän koulumme, ilmeisesti koska se oli ’maalainen’, sai alkaa, ja meidänkin 

joukosta minutkin pantiin soittamaan viimeiseksi  ’pelastaakseni koulun maineen’. 

Olin kuulemma tulipunainen mennessäni soittamaan, ja vaikka sillä hetkellä olin 

melko varma itsestäni  ennen kilpailua koettelin flyygeliä, ja sormet olivat oikein 

hyvässä kunnossa  niin tuli soitostani kaikkea muuta kuin pelastus koulullemme.   

 

Kuitenkin Marvian edustamaa, kilpailun ensikertalaista Oulunkylän Yhteiskoulua 

luonnehdittiin ”uudeksi tähdeksi” ja se sijoittui yhteispistemäärällään kolmanneksi. Marvia 

sai soitostaan 4  pistettä (maksimi oli 6), mutta oma sävellys, jos se olisi voitu ottaa 

huomioon pistelaskussa, olisi arvioitu 5 pisteen arvoiseksi. (Tamminen 1932.) 

Ylioppilaaksi Marvia valmistui vuonna 1934. Todistuksen yleisarvosana oli cum laude 

appropatur, äidinkielessä ja saksassa arvosanaksi tuli laudatur. (Ylioppilastutkintotodistus 

1934.) Lukion jälkeen hän liittyi Eteläpohjalaiseen osakuntaan ja alkoi isänsä 

vaatimuksesta opiskella lakia (Alanne 1995). Vaikka isä kannustikin jälkeläistään musiikin 

saralla, hänelle oli tärkeää, että poika saa ammatin, jossa on leipä taattu (Aroheimo 2015a). 

Opintoihin kului kolme vuotta. Lakimiesuran huipentuma oli toimiminen kahtena kesänä 

Vaasan läänin maaherran nimittämänä vastaavana nimismiehenä Ilmajoella. Pian Marvia 

kuitenkin huomasi, ettei lakiura ollut häntä varten. Yliopistossa tiedekunta vaihtui 

historiallis-kielitieteelliseen ja lakikirjat musiikin oppikirjoihin. (Alanne 1995.)  

Kirjallisuus ja runous olivat Marvian sydäntä lähellä ja niihin hän perehtyi myös 

yliopistossa. Nuoruusvuosien jälkeen hän palasi vielä kansanrunouden tutkimisen pariin 
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muun muassa Matti Kuusen luennoilla. (Aroheimo 2015a.) Laudaturtyönsä hän teki vuonna 

1972 Martti Haavion johtamalle Helsingin yliopiston kansanrunoustieteenlaitokselle 

aiheenaan Kohtaamislaulut. (Hjelt 2009.) Marviaa kiinnostivat myös vieraat kielet: hänen 

ruotsinkielensä oli moitteetonta ja saksakin sujuvaa (Aroheimo 2015a). 

Sävellysopinnot jatkuivat Melartinin kanssa vuoteen 1936, jolloin hän sai valmiiksi 

opinnäytetyönä sävelletyn puupuhallinkvarteton (Alanne 1995). Opiskeluaikana Marvian 

sävellyksiä esitettiin ahkerasti konservatorion oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa 

(Linko 1939).  

Myös muiden taiteilijoiden konsertit kiinnostivat jo teini-iässä. Erityisen vaikutuksen 

häneen teki Helsingin Konservatoriossa vuonna 1932 vieraillut nuori pianisti Alexander 

Uninsky, joka ”soitti ihmeellisesti täydellisellä tekniikalla  ja varmaankin unohtaen, että 

oli konsertissa.” Marvia oli harvoin nähnyt yhtä vaatimatonta taiteilijaa. (Marvia 

19301936:11.5.32.) Myös Sibeliuksen 70-vuotissyntymäpäiväjuhlan kunniaksi 

järjestetystä juhlasta Messuhallissa Marvia on tehnyt muistiinpanoja. Hän kertoo juhlan 

olleen mahtava, ja varsinkin Myrsky-näytelmän musiikin rohkeata. Ohjelmassa oli 

musiikkinumeroina myös I sinfonia, Vapautettu Kuningatar orkesterille ja kuorolle sekä 

Finlandia. Viimeksi mainitusta hän toteaa, että ”triangeli ja lautaset myöhästyivät!”. 

(Emt:8.12.1935.) 

Sävellystuntien lisäksi Marvia vieraili Melartinin kotona perhetilaisuuksissa, esimerkiksi 

juhlissa, jossa hän tapasi useita musiikkielämän merkkihenkilöitä ja muita taiteilijoita. 

7.2.1936 juhlittiin Pukinmäessä Melartinin syntymäpäiviä, jossa paikalla olivat muun 

muassa Erna Gräsbeck, Ernst Linko, Selim Palmgren rouvineen ja Helvi Leiviskä. Nuori 

Marvia (19301936) kertoo juhlasta seuraavasti:  

Linko soitti sonaattinsa, joka oli juuri valmistunut, ja Beethovenin ihanan sonaatin 

op. 90. Erna Gräsbeck lauloi Erkki-sedän säveltämän vanhan laulun, hänelle 

omistetun, jonka Erkki-setäkin oli jo unohtanut, ja Palmgren Minna esitti miehensä 
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lauluja.  Koko ilta oli minulle aivan erikoinen elämys; ensimmäistä kertaa saatoin 

kuvitella olevani konsertissa, vaikka  en ollutkaan! (Emt:7.2.1936.) 

 

Seuraavan vuoden helmikuussa 1937 rakastettu opettaja Erkki Melartin kuoli. Tämän 

jälkeen Marvian opettajiksi tulivat muun muassa Leevi Madetoja, Selim Palmgren, Eino 

Linnala ja Sulho Ranta. Syvimmän vaikutuksen Marviaan teki viimeksi mainittu, joka antoi 

oppilaalleen paljon käytännön neuvoja ja paneutui opetustyöhön kollegoitaan enemmän. 

Säveltäjinä merkittävät muut opettajat antoivat Marvialle lähinnä arvokkaita periaatteellisia 

ja yleisluontoisia neuvoja. (Alanne 1995.) 80-vuotissyntymäpäivähaastattelussaan Marvia 

luonnehti opettajiaan näin: ”Melartin oli sydämellinen, todellinen kulttuuri-ihminen, 

karjalaisen vilkas. Kunnioitin häntä rajattomasti. Madetoja oli jäyhä ja hiljainen. Oli vaikea 

päästä lähelle häntä. Hän oli kuitenkin sydämellinen. Palmgren oli maailmanmies, 

iloluontoinen ja otti mielellään snapseja.” (Lampila 1995.) Aikalaisista suomalaisista 

säveltäjistä Marvia kuitenkin arvosti Sibeliuksen ja Melartinin ohella eniten Madetojaa 

(Valkonen 1996). 

 

 

2.3 Nimenmuutos 

 

Kalevalan riemuvuoden 1935 yhteydessä syntyneen nimenmuutosliikkeen seurauksena 

tuhannet suomalaiset ottivat suomenkielisen sukunimen. Nimenmuutosta ajoi 

Suomalaisuuden Liitto, joka oli hoitanut myös vuonna 1914 alkaneita sukunimien 

suojaukseen liittyviä asioita. (Suomalaisuuden Liiton historia 2016.) Toukokuun 7. päivä 

1935 Uudenmaan läänin maaherra myönsi apteekkari Karl Erik Möllerin alaikäisille pojille, 

ylioppilas Kurt Einar ja koululainen Karl Magnus Oswald Möllerille luvan käyttää 

sukunimeä Marvia (Helenius 1935). Uusi sukunimi Marvia oli kuitenkin tiettävästi peräisin 

lapinkielistä ja tarkoittaa verbiä virpoa (Aroheimo 2015b). Etunimi vaihtui pikkuveljellä 
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Kaarloksi ja Einar sai suomenkielisen version Einari. Isoveli Paul säilytti sen sijaan Möller-

sukunimen elämänsä loppuun asti (ks. esim. Anonyymi 1983). Marvia-sukunimi suojattiin 

lokakuussa 1944 (Suomalaisuuden Liitto 1944). 

 

 

2.4 Asepalveluksessa 

 

Talvisodan lähestyessä syksyllä 1939 Marvia lähti muiden ilmajokelaisten kanssa 

tankkiesteiden tekoon Kivennavalle. Sodan syttyessä hän ilmoittautui vapaaehtoisten 

joukossa sotaväkeen. Tuusulan Nummenkylän aliupseerikoulun jälkeen Marvia lähetettiin 

helmikuussa Taipaleen rintamalle. (Alanne 1995.) Hän säilyi taisteluista kuin ihmeen 

kaupalla haavoittumatta. Viimeisen päivän pommituksista Marvia selvisi täpärästi 

rakentamalla jäiseen maahan oman poteron ja käyttämällä suojanaan reppua. (Aroheimo 

2015b.) Aselevon aikana 13. maaliskuuta 1940 hän hiihti joukko-osastonsa mukana 

Parikkalaan, josta hänet komennettiin RUK:hon Niinisaloon (Alanne 1995). 

Reservin vänrikki Marvia jäi Niinisaloon viiden kurssin ajaksi toimien sekä kouluttajana 

että Reserviupseerikoulun orkesterin kapellimestarina. Upseerioppilaiden joukkoon oli 

kerääntynyt erityisen paljon nuoria soittajia ja lukumäärä kasvoi entisestään. Orkesterin 

kokoonpano oli suurimmillaan 66-henkinen. Tämä oli silloin Suomen suurin 

sinfoniaorkesteri, suurempi kuin silloinen Helsingin kaupunginorkesteri tai Radion 

sinfoniaorkesteri, eikä se myöskään tarvinnut konserteissaan ulkopuolisia ammattiavustajia. 

Orkesteri teki konserttikiertueen yhdessä RUK:n mieskuoron kanssa Poriin, 

Kankaanpäähän, Tampereelle ja Turkuun. Lisäksi se piti kaksi konserttia vuoden 1941 

loppiaisen aikoihin Helsingissä: toinen oli Työväentalossa ja toinen Yliopiston juhlasalissa, 

jonne saapui kunniavieraaksi itse marsalkka Mannerheim. (Alanne 1995.) Marvian mukaan 

marsalkka oli nauttinut konsertista ja oli kehunut Egmont-alkusoiton menneen ”oikein 

komeasti” (Valkonen 1996:44). Konserttien arvosteluissa orkesterin esityksiä kiiteltiin 

rytmipuolesta ja hyvästä yhteissoitosta. Sekä Marvia että orkesteri selviytyivät vaativista 

teoksista, muun muassa Sibeliuksen Belsazarin pidoista kunnialla. Marvian 
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orkesterinjohtajuutta puolestaan luonnehdittiin taitavaksi samalla yksityiskohdat ja 

kokonaisuudet huomioon ottavaksi. (Nimimerkki R.H. 1941.) Orkesterin viimeinen ja 

iloluontoisin konsertti pidettiin Vaasan kaupungintalolla täydelle salille (Alanne 1995). 

 

Marsalkka Mannerheim saapumassa Yliopiston juhlasaliin Marvian johtaman RUK:n 

konserttiin (1941).  

 

 

2.5 Paluu sävellystyöhön 

 

Rauhan tultua Marvia palasi takaisin sävellystyöhön. Hänen ensimmäinen 

sävellyskonserttinsa järjestettiin Helsingissä marraskuussa 1945. Konsertin ohjelmassa oli 

puhallinkvartetto (lisättynä käyrätorviosuudella) sekä liedejä, jotka olivat tulleet 
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painopisteeksi hänen säveltuotannossaan. (Alanne 1995.) Lisäksi konsertissa kuultiin 

pianosonaatti Des-duuri Irma Ruuskasen esittämänä. Muita esiintyjiä olivat laulajat Aune 

Antti ja Ture Ara säestäjänään säveltäjä itse sekä Orlando-kvintetti. (Sävellyskonsertti 

1945.) Paikalla oli sävellyskonsertille poikkeuksellisen runsaslukuinen yleisö. Lehdistössä 

lauluja kiiteltiin muun muassa ”ilmeikkäistä melodioistaan värikkäine sointutaustoineen” ja 

tekstiin sopivan tunnelman luomisesta. Myös puhallinkvintettoa kehuttiin sujuvaksi ja 

soivasti kirjoitetuksi. Säveltäjää juhlittiin yleisön innokkailla suosionosoituksilla. 

(Nimimerkki a 1945.) Konsertin järjestämiseksi Marvia oli saanut Wainsteinin säätiöltä 

stipendin (Anonyymi 1945a).  

Seuraava oma sävellyskonsertti pidettiin vuonna 19505 ja se keskittyi pelkkiin 

yksinlauluihin. Solisteina lauloivat Lea Piltti ja Jorma Huttunen, säestäjänä toimi itse Einari 

Marvia. (Alanne 1995.) Vaikka yleisö palkitsikin säveltäjän ja esiintyjät kiitoksin ja runsain 

suosionosoituksin, sai konsertti kriitikoilta sekä risuja että ruusuja.6 

Yhteisiä sävellyskonsertteja Marvia piti myös kollegojensa Taneli Kuusiston, Ahti 

Sonnisen ja Jouko Tolosen kanssa. Ystävykset olivat olleet yhteyksissä toisiinsa 34 

vuoden ajan ja tavanneet toisiaan musiikkiaiheisten keskusteluhetkien parissa. Näihin 

tilaisuuksiin he olivat myös vieneet sävellyksiään arvioitavaksi. (Anonyymi 1949a.) Ajatus 

yhteisen sävellyskonsertin järjestämisestä tuli osittain vahingossa: heidän piti alun perin 

tehdä yhdessä puolihumoristinen sävellys radio-ohjelmaa varten (Anonyymi 1949b). 

Syntyikin idea yhteisten sävellyskonserttien järjestämisestä, mikä oli taloudelliseltakin 

kannalta järkevää. ”Emme ole mikään koulukunta, joka pyrkii tekemään propagandaa 

jonkin määrätyn tyylisuunnan hyväksi, vaan olemme jokainen omaa itseämme siis myös 

edustamme erilaisia tyylisuuntia”, kertoi Taneli Kuusisto hankkeestaan lehtihaastattelussa. 

(Anonyymi 1949a.) Nelikko piti vuosina 19481952 yhteensä viisi sävellyskonserttia 

                                                 
5 Kuka kukin -kirjassa (Marvia 1986) Marvialla sanotaan olleen sävellyskonsertteja vuosina 1945, 1948, 1950 

ja 1952. Kuitenkin muissa lähteissä, esimerkiksi sanomalehdissä on maininnat vain kahdesta Marvian omasta 

sävellyskonsertista, 1945 ja 1950.  
6 Tuomo Karilan (1950) mukaan Marvian sävelkieli pääsi parhaiten oikeuksiin kesäisissä lyyrillisissä 

luonnontunnelman kuvauksissa, mutta dramaattisiin tekstien kuvauksiin hänellä ei ollut Karilan mielestä vielä 

tarpeeksi keinoja hallussaan. 
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Helsingissä ja muissa kaupungeissa (Salmenhaara 1994). Marvian sävellyksistä 

konserteissa kuultiin muun muassa orkesteriteos Taru (Salmenhaara 1996b:557). 

Valtion säveltäjäapurahan saaminen mahdollisti myös opintomatkat ulkomaille Italiaan ja 

Itävaltaan (Nimimerkki V.P. 1952). Keväällä 1951 opintomatkallaan Wienissä hän opiskeli 

sävellystä professori Joseph Marxin johdolla. Musikvereinin pienessä salissa pidettiin myös 

konsertti, johon Wienin lehdistö suhtautui myötämielisesti. Arvosteluissa Marvian 

tummasävyisiä lauluja luonnehdittiin ”eksoottisiksi”. (Alanne 1995.) 

Marvian sävellysuran ehkä tärkeimpiä saavutuksia oli menestyminen Giambattista Viotti -

sävellyskilpailussa Italiassa vuonna 1951. Härkätaistelija-laulusarja saavutti 2. palkinnon 

(ensimmäistä ei jaettu). (Salmenhaara 1996b:562.) Lisäksi kaksi muuta Marvian sävellystä 

palkittiin kunniamaininnalla. Kilpailuun osallistui yli 200 teosta 18 eri maasta. 

(Nimimerkki V.P. 1952.) 

 

 

2.6 Musiikin monitoimija 

 

 

2.6.1 Tutkijana 

 

Alun alkaen pianonsoitto ja säveltäminen olivat Marvian ensisijaisia mielenkiinnon 

kohteita. Koska Marvia oli luonteeltaan tutkija, häntä kiinnosti myös musiikintutkimus. 

(Aroheimo 2015a.) Lopullisen sysäyksen musiikintutkimukseen hän sai Helsingin 

yliopiston opettajalta Toivo Haapaselta, joka pyysi Marviaa tutkimaan soittavien 

ylioppilaiden osuutta Suomen orkesterihistoriassa. Marvian pro gradu -työn (1955) aiheena 

oli akateeminen soitinmusiikkitoiminta 16401827. Vuonna 1973 valmistuneen 

lisensiaattityönsä hän teki Turun yliopistoon samasta aiheesta vuosina 18281868. 
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(Salmenhaara 1997.) Mainittakoon, että hänen molempien tutkintojensa loppuarvosana 

musiikkitieteestä oli laudatur (Vilkuna 1955), joka on ainakin tänä päivänä humanistisessa 

tiedekunnassa harvinaista saavuttaa.  

Soitinmusiikin instituutioiden toiminta, erityisesti soittavat yliopistonuoret, oli se 

musiikinhistorian ala, joka oli Marvian kiinnostuksen kohde ja jonka tutkimista hän jatkoi 

loppuun asti. Vielä viimeisinä elinvuosinaankin hän tutki arkistoja ja teki aiheesta 

muistiinpanoja. Professori Eero Tarastille osoittamassaan kirjeessä 9.2.1995 Marvia 

kuvailee tutkimusinnostustaan näin:  

Haluaisin kertoa Sinulle, että vietin 1950-luvulla erään syyskauden tässä yliopiston 

arkistossa, joka sijaitsee juhlasalin alla olevassa ja täsmälleen yhtä suuressa 

jättiläistilassa kuin itse juhlasali. Sain Vallinkosken luvalla oman avaimen tähän 

arkistoon, joka tutkijalle on suoranainen aarreaitta. (Luulenpa, että tätä avainta tuskin 

enää luovutetaan kenenkään tutkijan käyttöön. Mutta se oli Vallinkosken hieno 

luottamus minulle.) Siellä on alkuperäisinä konsistorin pöytäkirjat vuodesta 1640 ja 

niiden lisäksi samasta ajasta alkaen monet tilikirjat… Voit kuvitella, että nautin 

olostani noilla ainoalaatuisilla tiedon lähteillä. Tein pari mapillista muistiinpanoja. 

Kuuntelin tuon syyskauden sinfoniakonsertit katon läpi, joten en menettänyt ihan 

kokonaan niitäkään. Last but not least soittavat ylioppilaat ovat musiikkitieteellinen 

pääteokseni, ellen sanoisi suorastaan elämäntyöni. Ymmärrän myös hyvin, että tähän 

ikään tultuani opukseni julkaisemisen ajankohta on viimeistään nyt. (Tarasti 

2006:242243.) 

 

Akateemisen orkesteritoiminnan tutkimuksen sivutuotteina syntyivät myös tutkimukset 

Aurora-seurasta, teinien musiikkiharrastuksista 1600-luvulla, Turun Soitannollisen Seuran 

ensimmäisestä kaudesta sekä Ylioppilaskunnan soittajien historiikki (Salmenhaara 

1996b:563). Lisäksi hän tutki suuresti ihailemansa opettajan Erkki Melartinin säveltäjäuraa, 

erityisesti alkuvaiheita. Marvian arkistoista löytyykin paljon Melartinin kirjeenvaihtoa ja 

alkuperäisiä käsikirjoituksia. (Hjelt 2009.) 
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Tutkijana Marvia kävi myös ahkerasti esitelmöimässä niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Esitelmien aiheina olivat muun muassa katolinen kirkkolaulu, Eric Ferling, kustavilaisen 

ajan orkesterimusiikki Turussa (suomeksi ja ruotsiksi), Romanin nuottilahjoitus ja Turun 

palon vaikutus musiikin harjoittamiseen. (Hjelt & Tolvanen 2011.) Vuonna 1972 hän kävi 

luennoimassa Puolassa vanhan musiikin festivaalilla, Festival International de musique 

ancienne de l’Eureope centrale et orientalessa. Esitelmän aihe oli ”Die Instrumentalmusik 

in Finnland in 17. und 18. Jahrhundert” eli ”Soitinmusiikki Suomessa 1600- ja 1700-

luvuilla”. (Marvia 1972.) 

Musiikintutkimisen piiriin kuului Marvialla myös Musiikki Fazerin 50-vuotishistoriikin 

Fazerin musiikkikauppa 18971947 julkaiseminen samoin kuin Suomen Säveltäjät ry:n 25-

vuotishistoriikin kirjoittaminen vuonna 1970 (Salmenhaara 1997). Ensiksi mainitusta Särrä 

eli Sulho Ranta (1947) totesi arvostelussaan näin: ”Harvoinpa voi juhlakirjan attribuutiksi 

kirjoittaa sanan hauska. …Kirja on kerta kaikkiaan harvinainen alansa piirissä.” Myös 

musiikkialan keskeinen hakuteos, kaksiosainen antologia Suomen säveltäjiä (1965/66) 

julkaistiin uudistettuna Marvian toimittamana (Salmenhaara 1997). 

Marvian musiikinhistorian tutkimustyö ei saanut pelkästään suitsutusta. Vuonna 1993 

yhdessä Matti Vainion kanssa julkaistu kirja Helsingin kaupunginorkesteri 18821982 ei 

ilahduttanut Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Seppo Heikinheimoa. Hän moittii 

teosta kirja-arvostelussaan särmikkääseen tyyliinsä jo heti otsikossa: ”Kaupunginorkesterin 

historiassa ei maistu elämä, vaan pöytäkirjat. Taas saatiin uusi tiiliskivi”. Marvian osuutta 

orkesterin seitsemästä vuodesta Heikinheimo kehuu erinomaiseksi, mutta samalla moittii 

liian perusteellisesta työstä. Sen sijaan Vainion kirjoittama osuus saa murska-arviot. 

(Heikinheimo 1993.) Tosin täytyy todeta, että vaikka Heikinheimo olikin arvostettu 

musiikkikriitikkoa, olivat hänen arvostelunsa välillä kohtuuttomankin tylyjä (ks. Heiniö 

1992:7). 
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2.6.2 Kustannuspäällikkönä 

 

Kustannustoimintaan Marvia päätyi vuonna 1946 kauppaneuvos Roger Lindbergin 

pyydettyä häntä Musiikki Fazerin kustannuspäälliköksi. Marvia epäröi aluksi työn 

vastaanottamista, koska sävellysvire oli hyvällä mallilla. Lisäksi opiskelu Helsingin 

yliopistossa verotti oman aikansa. Työelämä vei kuitenkin mennessään ja hän toimi 

virassaan yli kolme vuosikymmentä. (Aroheimo 2015a.) Alussa työ oli osapäiväistä, jotta 

sävellystyölle olisi jäänyt enemmän aikaa (Heikinheimo 1975).  

Kustannustoimittajan työ oli kiireistä ja aikavievää, koska sodan jälkeen koko Musiikki 

Fazerin toiminta jouduttiin rakentamaan uudestaan (Tarasti 2006:240). Lisäksi Marvian 

vastuulla oli klassisen musiikin ohella iskelmämusiikki ja hän oli myös nuottiosaston 

esimies. Myöhemmin toimenkuva rajattiin pelkästään klassiseen musiikkiin ja 

koulumusiikkiin. (Heikinheimo 1975.) Marvia kehitti kustantamoa määrätietoisesti ja työn 

tuloksena toinen johtava kustannustalo R. E. Westerlund liitettiin Fazeriin vuonna 1967 

(Salmenhaara 1996b:562). Henkilökunnan määrä kasvoi vähitellen yhdestä henkilöstä 20 

jäsenen suuruiseksi (Alanne 1995). Marvian aikana Musiikki Fazerista tuli Pohjoismaiden 

toiseksi suurin kustantamo tanskalaisen Hansenin jälkeen (Heikinheimo 1975). Yritys myös 

kansainvälistyi ja loi suhteita ulkomaille. Marvia teki lukuisia opintomatkoja työn 

merkeissä ja vieraili usein muun muassa Breitkopf & Härtelilla Wiesbadenissa Saksassa. 

(Aroheimo 2015a.)  

Uuden kustannuspäällikön ura Fazerilla alkoi näyttävästi Uuno Klamin Kuningas Lear -

alkusoiton julkaisemisella (Alanne 1995). Työ jatkui muun muassa Madetojan ja Klamin 

sekä nuoremman polven, kuten Pylkkäsen, Leiviskän ja Sonnisen teosten parissa, kun taas 

nuorin sukupolvi jäi vähemmälle huomiolle. Kustannusalan pioneerityötä oli varhaista 

suomalaista musiikkia sisältävä sarja Documenta Musicae Fennicae. (Salmenhaara 

1996b:562563.) Asemaansa kustannuspäällikkönä ei Marvia halunnut käyttää hyväksi, 

eikä hänen omia sävellyksiään juurikaan julkaistu. Tosin myöhemmin hän kertoo katuvansa 

asiaa: 
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Eräästä yritteliäästä säveltäjästä sanottiin aikoinaan, että hän oli oman maineensa 

kauppamatkustaja. Itselleni en halunnut tällaista mainetta. Fazerin 

kustannuspäällikkönä en julkaissut yhtään omaa sävellystäni. Näin jälkeenpäin olen 

ajatellut, että tein kyllä väärin omia lapsiani, laulujani, kohtaan. (Lampila 1995.) 

 

Olympiavuonna 1952 Marvia toimitti Fazerille viitisenkymmentä kansanlaulua sisältävän 

kokoelman Suomi laulaa: Suomi sävelin ja kuvin. Kirjaan oli koottu eritunnelmaisia ja 

moneen käyttötarkoitukseen sopivia kansanlauluja ja tanhuja kaikista Suomen maakunnista. 

Oskar Merikantoa, Väinö Hannikaista ja Armas Maasaloa lukuun ottamatta laulujen 

sovituksista vastasivat Marvia ja Ahti Sonninen. Kirjassa oli sävelmien ohessa lyhyet 

selostuksia lauluista sekä kirjoituksia maamme historiasta, luonnosta, kansasta, 

suurmiehistä ja niin edelleen. Teoksessa oli panostettu myös visuaaliseen puoleen: tekstin 

lisäksi kirjaan oli koottu edustava aineisto valokuvia ja muita kuvia. Suomi laulaa -

kokoelma julkaistiin myös englantilais-suomalaisena sekä saksalais-ruotsalaisena 

painoksena. (Aaltoila 1952.)  

Marvia aloitti myös musiikin oppikirjojen julkaisemisen, jolla on ollut tärkeä merkitys 

musiikkikasvatuksen kehitykselle Suomessa (Salmenhaara 1996b:563). Musiikki Fazerin 

julkaisemat kirjat olivat pohjana myös alan pohjoismaisille oppikirjoille (Aroheimo 2015a). 

Ensimmäinen Erkki Pohjolan ja Egil Cederlöfin Musica-sarjan oppikirja Piiri pieni pyörii 

ilmestyi vuonna 1964. Siinä näkyivät uudet ulkomailta tuodut pedagogiset suuntaukset, 

luovuus sekä Orffin ja Kodályn ideologiat. (Jurva 2007:29.) 1970-luvun myönteisemmäksi 

muuttunut asenne populaarimusiikkia kohtaan ilmeni ylemmille luokka-asteille 

tarkoitetussa Musica III -kirjassa, jossa oli omat luvut sekä pop- että jazzmusiikista 

(emt:64). Oppikirjojen tekijä, musiikkineuvos Sointu Annala (2015) kertoo yhteistyöstään 

Marvian kanssa seuraavasti:  

Yhteistyö Marvian kanssa oli mutkatonta. Taiteellisuudestaan huolimatta hän oli selko-

kielinen ja hänellä oli keskusteleva ote asioita käsiteltäessä. Hän oli hankkinut Fazerille 

kustannusoikeudet hyvin suureen määrään sävellyksiä. Siitä oli hyötyä kiireisessä oppi-
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kirjatyössä, kun ei tarvinnut odottaa lupia laulujen, kuuntelutehtävien ja muun oppimate-

riaalin käyttämiseen. Klassisen musiikin säveltäjänä ja tuntijana hän arvosti peruskoulun 

opetussuunnitelmaan sisältyvää musiikin perinteiden säilyttämistä, kehittämistä ja uuden 

materiaalin luomista.  

 

Myös joululaulut olivat Marvian sydäntä lähellä. Helppoja joululaulusovituksia sisältävä 

nuottivihko Koska meillä on joulu vuodelta 1949 nousi vuosikymmenten 

myyntimenestykseksi ja sitä on luettu ja soitettu kymmenissä tuhansissa kodeissa lähes 

irtolehdille. Myöhemmin vuonna 1996 hän toimitti WSOY:lle myös klassikoksi 

muodostuneen joululaulukokoelman Oi jouluyö  O helga natt. Siihen oli koottu yli 60 

joululaulua, joista osa oli Marvian sovituksia ja muutama toimittajan omakin sävellys. 

Kuvituksena käytettiin Rudolf Koivun maalauksia. Monien tunnettujen laulujen 

taloudellisten tekijänoikeuksien saamiseen oli kovan työn takana. Joidenkin julkaiseminen 

onnistui pitkien neuvottelujen jälkeen, mutta esimerkiksi maailman suosituimpien 

joululaulujen joukkoon kuuluvan White Christmasin julkaisuoikeutta ei saatu edes rahalla. 

(Valkonen 1996:43.) 

Merkittäviä Marvian hankkeita oli myös toimiminen Suuri Toivelaulukirja -sarjan 

alullepanijana ja toimituskunnan vetäjänä. Projekti sai alkuunsa syksyllä 1975, jolloin 

Musiikki Fazerin ja Suuren Suomalaisen Kirjakerhon edustajista koottu toimituskunta 

ryhtyi valmistelemaan uudentyyppistä, pianosäestyksellistä yleislaulukirjaa. Marvian 

lisäksi toimituskuntaan kuuluivat muun muassa Toivo Kärki ja Heikki Uusitalo Musiikki 

Fazerin palkkalistoilta sekä talon ulkopuolelta, aikaisemminkin laulukirjoja toimittanut 

Aapeli Vuoristo. (Uusitalo 2015.) Taso asetettiin korkealle: laulujen keskeiset sovittajat 

Marvia ja Kärki saattoivat pohtia pitkäänkin yksittäisiä sointumerkkejä (Aroheimo 2015a). 

Kriteerinä kirjassa oli, että laulujen tuli olla riittävän tunnettuja, äänialaltaan ja 

vaikeustasoltaan sopivia harrastelijoille. Lisäksi kirjan tuli soveltua kaikenikäisille 

harrastajille ja jopa ammattilaisille sekä sisältävän monipuolisesti erityylisiä ja -maalaisia 

kappaleita. Ensimmäinen kirja tuli markkinoille vuonna 1976 ja se sai heti myönteisen 
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vastaanoton. Laulukirja täytti käyttäjien vaatimukset soveltuen niin kotikäyttöön, kouluihin 

kuin harrastepiireihinkin. Jatko-osia alkoi ilmestyä keskimäärin joka toinen vuosi ja tähän 

päivään mennessä sarjan teoksien myynti on ylittänyt miljoonan rajan. (Uusitalo 2015.) 

Kustannuspäällikön virastaan Marvia jäi eläkkeelle vuonna 1980. Tuohon mennessä 

Musiikki Fazer oli kansainvälistynyt ja suhteet luotu Pohjoismaihin ja Eurooppaan. 

Kansainvälistymisen lopputulos oli yrityksen siirtyminen mediajätti Warnerin omistukseen, 

mikä ei miellyttänyt Marviaa, eikä ollut hänen työnsä päämäärä. Marvia ajoi aina 

suomalaisien säveltäjien etuja ja hänen mukaansa nuottien kustantaminen oli enemmänkin 

kulttuuriteko kuin taloudellisesti kannattava kultakaivos. (Lampila 1995.) 

 

 

2.6.3 Toimittajana 

 

Marvia sai lisäansioita kirjoittamalla artikkeleja Sohlmans Musiklexikoniin, joka oli pohjana 

myöhemmin ilmestyneelle Otavan Suurelle Musiikkitietosanakirjalle (Aroheimo 2015a). 

1950-luvulla hän kirjoitti myös artikkeleja muun muassa Kirkko-musiikkilehteen, Kuva-

lehteen, Musiikkiin, Musiikkitietoon, Uusi-Suomi -lehteen ja Valokeilaan. Aiheina olivat 

musiikkielämän ajankohtaiset tapahtumat niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä säveltäjien, 

teosten ja yleismusiikillisten asioiden esittelyt. (ks. Hjelt & Tolvanen 2011.) Me naiset -

lehdessä syyskuussa 1955 ilmestyneessä artikkelissa ”Säveltäviä naisia” Marvia (1955) 

toteaa naissäveltäjien joukon olevan harvalukuinen ja arvelee sen pysyvän jatkossakin 

sellaisena. Vaikka jo artikkelin aihevalinta kertoo naismyönteisyydestä, näkyvät siinä 50-

luvun asenteet ja ennakkoluulot selkeästi: 

…Kansainvälisten taiteilijoitten joukossa on lukuisia heikompaa sukupuolta olevia 

piano- ja varsinkin viulutaiteilijoita, jotka yltävät taiteensa korkeimmille huipuille. 

Jos heidän soitostaan jää uupumaan miehistä voimaa, niin sen korvaa naisellinen 

herkkyys. Viulun ollessa kyseessä ei tämäkään varaus ole tarpeen.  
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Kustannuspäällikön toimen ohella Marvia toimi myös Musiikki Fazerin julkaiseman Pienen 

musiikkilehden päätoimittajana vuosina 19611979 (Salmenhaara 1994:301). Lehti toimi 

kustantamon uusien julkaisujen esittelijänä, mutta mukana oli myös yleisluontoisia 

artikkeleita musiikista (Aroheimo 2015b). 

Vuodesta 1943 lähtien Marvia esiintyi säännöllisesti Yleisradiossa pitäen esitelmiä 

oopperoista, konserteista ja taiteilijoista sekä pakinoiden musiikkielämän ilmiöistä. Hän 

myös toimitti Musiikkiuutisia ja Musiikkimaailmassa tapahtuu -nimisiä radio-ohjelmia. 

(Hjelt 2009.) 

 

 

2.6.4 Yhdistystoiminta 

 

Marvia oli aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa. Hän toimi Toivo Kuula -seuran 

puheenjohtajana ja Musiikkivalistusseuran varapuheenjohtajana. Lisäksi hän oli Suomen 

Säveltäjien, Suomen Säveltaiteilijain Liiton sekä Yrjö Kilpinen-seuran johtokuntien jäsen. 

Marvia toimi myös tilintarkastajana Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahastossa, Suomen 

Säveltaiteen Viikossa ja Suomen Musiikkineuvostossa. (Anonyymi 1965.) 

Kiinnostus elokuvamusiikkia kohtaan johti Marvian Suomen elokuvamusiikin yhdistyksen 

perustajajäseneksi vuonna 1945 (Tarasti 2006:240). Lisäksi elokuvamusiikin säveltäjien 

etujen ajamiseksi perustettiin Elokuvasäveltäjät ry. vuonna 1954. Harry Bergströmin, 

Heikki Aaltoilan ja Toivo Kärjen koolle kutsumassa perustuskokouksessa olivat paikalla 

edellä mainittujen lisäksi Martti Turunen, George de Godzinsky, Tauno Pylkkänen, Ahti 

Sonninen, Georg Malmstén, Taneli Kuusisto, Matti Rautio, Tapio Ilomäki, Sulho Ranta ja 

Einari Marvia. Yhdistyksen ansiosta säveltäjien palkkioista neuvoteltiin sopimus ja heidän 

nimensä saatiin elokuvamainosten teksteihin. Lisäksi yhdistys pyrki saamaan julkisuutta 

Yleisradion kautta, muun muassa järjestämällä elokuvamusiikkiaiheisia radiokonsertteja ja 

-ohjelmia. (Juva 1995:117.) 
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Tunnustuksena Kalevalaseuran ohjelmaan kuuluvista kansallisista ansioista seura kutsui 

Marvian jäsenekseen vuonna 1960 (Väisänen et al. 1960). Hän toimi myös 

luottamustehtävissä Teostossa vuodesta 1971 (Kalavainen & Meinander 1970). 

 

 

2.6.5 Toiminta muusikkona ja kapellimestarina 
 

Säveltämisen ohella pianonsoitto kulki Marvian mukana läpi koko elämän. Vielä 

eläkepäivinään hän säesti mielellään omia ja muiden säveltämiä lauluja esimerkiksi 

kotitilaisuuksissa. (Aroheimo 2015a.) Jo opiskeluaikana Marvia esiintyi ahkerasti sekä 

yksin että erityisesti laulajien säestäjänä. 1930-luvulla hän toimi muun muassa Antero 

Suonion ja Reino Hallanperän säestäjänä. (Ks. Marvia 193036:1.7.35, 21.3.36.) 

Seuraavana vuosikymmenenä hän konsertoi ympäri Suomea Ture Aran, Solanterän, Aune 

Antin sekä Elvi ja Mauri Orantin kanssa (ks. Sävellyskonsertti 1945; Laulajatar Kyllikki 

Solanterä 1948; Konserttiohjelma 1941). Sirkkaliisa Ainamon kanssa Marvia konsertoi 

myös Tukholmassa ja Oslossa (Alanne 1995).  

Marvialle mieleenpainuvin esiintyminen oli vuonna 1948 Lohjalla Mannerheimin 

Kirkniemen kartanossa, minne laulajatar Aulikki Rautawaara oli kutsuttu esiintymään. 

Säestäjäkseen Rautawaara oli pyytänyt Marvian, joka oli tarpeeksi salonkikelpoinen 

tilaisuuteen. Liedkonsertin ohjelmassa oli Ture Rangströmiä, Sibeliusta ja Marviaa. 

Säveltäjä-pianisti oli vaikuttunut nähdessään marsalkan saapuvan paikalle Mercedes-

Bentzillään, smokkiin sonnustautuneena. Konsertti-illan kruunasi unohtumaton illallinen 

hyvine viineineen hulppeassa miljöössä. Erityisen kiitollinen Marvia oli kuitenkin 

marsalkan aktiivisesta musiikkiharrastuksesta ja kiinnostuksesta konserttimusiikkia 

kohtaan. (Valkonen 1996:44.) 

Myös orkesterisoitto kiinnosti Marviaa. Päiväkirjamerkinnöissään hän mainitsee 

liittyneensä 24.10.1935 PYO:hon Polyteknikkojen Orkesteri pianistiksi ja 6.11.1935 

Ylioppilaskunnan Soittajiin rumpaliksi (Marvia 193036). Tuohon aikaan YS:ää johti 
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Toivo Haapanen. Orkesterissa Marvian soittimena oli patarumpujen lisäksi kontrabasso. 

(Aaltoila 1975.)  

Epäselväksi on jäänyt miten Marvia kiinnostui orkesterinjohtamisesta ja saiko hän siihen 

koulutusta tai ohjausta. RUK:n orkesterin jälkeen hän kuitenkin jatkoi johtamista 

levytyksissä ja nauhoituksissa. Yleisradion äänitearkistosta löytyy ainakin Decca-

orkesterin, Rytmi-Konserttiorkesterin ja Studio-orkesterin ääninauhoja, joissa 

kapellimestarina on toiminut Marvia. Nauhoitukset ovat etupäässä lauluja, sekä Marvian 

omia että muita. Solisteina niissä laulavat Veikko Tyrväinen, Aulikki Rautawaara ja Anja 

Rantala. (Fono 2015a.) 

 

Marvia johtamassa RUK:n orkesteria (1940-luvun alku).   

 

 

2.6.6 Apurahat, kunniamerkit ja muut kunnianosoitukset 
 

Opiskeluaikana Helsingin konservatoriossa Marvia sai tunnustusstipendejä muun muassa 

Wegeliuksen, Pesoniuksen ja Melartinin rahastoista. Apurahat olivat 4001000 markan 
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suuruisia. (Melartin 1935a; Linko 1939.) Suosituksista päätellen hän sai myös 1940- ja 

1950-luvuilla tukea säveltämiseensä. Suosittelijoina oli muun muassa Yrjö Kilpinen. (Ks. 

Kilpinen 1948.) 

Reservin vänrikki Marvia ylennettiin luutnantiksi vuonna 1941 (Marvia s.a.). 

Tunnustuksena asevelihengestä hän sai Päämajan muistoristin vuonna 1956 (Heinrichs 

1956) ja kiitollisuuden osoituksena maan puolustukseen osallistumisesta Sodan 19411945 

Muistomitalin (Kekkonen 1957). 

Työstään Fazerin kustannuspäällikkönä Marvia palkittiin useita kertoja 

Keskuskauppakamarin hopeisella ansiomerkillä (Yrjönen & Mäenpää 1967). Myös Fazer 

palkitsi hänet työskentelystään kunniakirjoin (Lindberg 1966). Vuonna 1985 Suomen 

Säveltaiteen Tukisäätiö antoi Marvialle tunnustuspalkinnon musiikkitieteen hyväksi 

tehdystä työstä (Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö 1985). Lisäksi Pro Musica -säätiö myönsi 

hänelle 25 000 markan palkinnon pitkästä, ansiokkaasta työstä Suomen musiikkielämän 

hyväksi (Anonyymi 1995). 

 

 

2.7 Marvia, Sibelius ja vapaamuurarius 
 

”Ellei olisi Sibeliusta, ei olisi Sibelius-viulukilpailuakaan. Sibeliusta saamme kiittää 

kaikesta. Katsokaamme Ruotsia, jossa ei ole yhtään suurta säveltäjää”, totesi Einari Marvia 

syntymäpäivähaastattelussaan Sibelius-viulukilpailun aikoihin marraskuussa 1995. 

(Lampila 1995.) Edellinen kuvaa hyvin sitä suurta ihailua ja kunnioitusta mitä Marvia koki 

säveltäjää kohtaan. Sibelius oli hänelle vuosikymmenten ajan lähes kotijumala ja arvostus 

vain kasvoi ajan saatossa. Taistellessaan sodassa eturintamalla Marvia jopa kuljetti 

repussaan ensimmäisen sinfonian partituuria. Teos oli hänen mielestään romanttisin ja 

helpoiten lähestyttävä Sibeliuksen sinfonia. Myöhemmin Marvia kuunteli mieluiten neljättä 

ja viidettä. ”Se on niin uskomattoman omaperäistä, niin syvää…Miten hän saattoi luoda 

yhä uusia teemoja  hän tuhlaa niitä. Hän on toteuttanut periaatteen, että ei saa kirjoittaa 

yhtään kuollutta säveltä”, luonnehti hän Sibeliuksen musiikkia. (Valkonen 1996:44.) 
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Marvia kirjoitti artikkeleita ja piti esitelmiä Jean ja Aino Sibeliuksesta vuosina 19501965. 

Artikkelien otsikkoina olivat muun muassa ”Jean Sibeliuksen nuoruus”, ”Nuoren 

Sibeliuksen tanssisävellys”, ”Sibeliuksen musikaalinen sukuperintö” ja ”Ajatus Sibelius-

talosta”. Marvia tutki myös ahkerasti säveltäjän sukuun liittyviä aineistoja ja sukutauluja. 

(Hjelt & Tolvanen 2011.)  

Marvia tapasi esikuvansa kolme kertaa 1940- ja 1950-luvuilla. Viimeistä kertaa hän kohtasi 

säveltäjän käydessään Ainolassa syksyllä 1955. Vierailu liittyi tehtävään kirjoittaa Uuden 

Musiikkilehden juhlanumeroon artikkeli Sibeliuksen laajasta musikaalisesta suvusta. 

Kutsuessaan Marvian Ainolaan Sibeliusta kiinnosti erityisesti ja jopa huolestutti artikkeliin 

valikoidut valokuvat. Kun mestari huomasi miten laajaa ja tarkkaa työtä toimittaja oli 

tehnyt, hän rauhoittui. Lisäksi Sibelius oli sydämellisen kohtelias isäntä, tarjosi kahvia ja 

sikareja sekä kehui Marvian lauluja. Hän oli myös vilpittömän yllättynyt kuulleessaan 

kuinka moni säveltäjä tai esittävä taiteilija, muun muassa Axel Ingelius, Henrik Borelius ja 

Aino Achté, oli kuulunut hänen esivanhempiinsa tai muuhun sukuun. Erityisesti häntä 

huvitti kuulla etäisestä sukulaisuussuhteesta omaan opettajaansa Martin Wegeliukseen. 

Marvialle viimeinen käynti Ainolassa oli unohtumaton kokemus, hänen elämänsä 

suurimpia muistoja. Erityisen kiitollinen hän oli saadessaan kokea Sibeliuksen suuruuden ja 

lämmön ihmisenä, ei pelkästään säveltäjänä. (Marvia 1966.) Mainittakoon vielä, että 

Marvian artikkelit ovat hyvin taitavasti ja ilmeikkäästi kirjoitettuja. 

Marvia oli koko sydämestään vapaamuurari. Hän osallistui aktiivisesti loosin tapaamisiin, 

jonne saavuttiin aina smokissa. Vuosittaisena perinteenä oli muun muassa 

vapaamuurariperheiden yhteinen päivällinen viattomien lasten päivänä 28. joulukuuta. 

Marvia oli myös erittäin arvostettu jäsen yhteisössä. (Aroheimo 2015b). Hänet palkittiin 

huomattavista ansioita vapaamuurariasioissa ja pitkäaikaisesta uskollisesta toiminnasta 

Suur-Loosin hopeisella ansiomerkillä vuonna 1962 (Suur-Loosin II luokan ansiomerkki 

1962). 

Toiminen liikkeessä innosti Marviaa tutkimaan myös vapaamuurareiden rituaalimusiikkia. 

Teokset Sibeliuksen rituaalimusiikki ja sen täydennetty ja tarkistettu laitos julkaistiin Acta 
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Minervae -sarjassa vuosina 1972 ja 1984. Julkaisut herättivät kiinnostusta myös 

Yhdysvaltojen vapamuurarilooseissa. (Hjelt 2009.) Marvia oli lisäksi mukana Reijo 

Ahtokarin ja Eero Ekmanin kanssa toimikunnassa, joka julkaisi vuonna 1994 kirjan 

Näkymättömän temppelin rakentajat: Suomalaisen vapaamuurariuden historia 

(Kansalliskirjasto 2016). 

 

 

2.8 Yksityiselämä 

 

 

2.8.1 Perhe-elämä 

 

Marvia oli naimisissa kolme kertaa (Aroheimo 2015a). Ensimmäisen puoliso Vera Sofia 

Jansson oli ammatiltaan modisti (Aroheimo 2015b). Avioliitto solmittiin vuonna 1942. 

Poika Kari syntyi vuonna 1943 ja seuraavana vuonna pariskunta sai tyttären Tarun. (Marvia 

1986.) Marviat asuivat muun muassa Helsingissä Bulevardilla, Munkkiniemessä, 

Merikadulla sekä kesäasunnossa Degerholmissa. 1950-luvun alussa perhe muutti idylliselle 

huvila-alueelle Helsingin Tammisaloon merenlahden äärelle. Siellä Marvia teki 

rakennustöitä, suurensi taloa ja loihti puutarhasta lähes paratiisin. Lisäksi hän rakensi 

”fammulle”, Ida Arvolalle oman kesäasunnon tontille. Marvia oli myös ensimmäisiä 

autonomistaja Tammisalossa. Tummanvihreällä Renaultilla perhe teki matkoja Helsingin 

ulkopuolellekin, muun muassa rengasmatkan määränpäänä Ilmajoki. Automatkat olivat 

hupaisia, eikä kommelluksilta eikä pieniltä onnettomuuksiltakaan vältytty. (Aarola 1985.) 

Vaikka Marviat asuivatkin Tammisalossa, mikä oli hyvä paikka asua niin kesällä kuin 

talvella, he viettivät kesäisin useita viikkoja Bromarvissa (nyk. Raaseporia). Siellä 

majoituspaikkana oleva viihtyisä kesähotelli oli kuin pieni yhdyskunta, jossa vieraat 

kokoontuivat iltaisin suureen ruokasaliin pelaamaan ja leikkimään. Tarjolla oli kaikenlaisia 

kilpailuja ja kysymysleikkejä, jokaiselle jotain. Marvian lapsille mieluisinta puuhaa oli 
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kuitenkin uiminen paikan kahdessa eri uimalassa, jonne aurinko paistoi toiseen 

aamupäivällä ja toiseen iltapäivällä. Aikuisille vieraille järjestettiin juhlia, muun muassa 

suuret naamiaiset, minne ei lapsilla ollut asiaa. (Emp.) Onnellinen perhe-elämä päättyi 

Veran kuoltua syöpään vuonna 1955 (Aroheimo 2015a).  

Toinen puoliso oli laulajatar Anja Marjatta Marvia (os. Rantala), johon Marvia oli 

tiettävästi tutustunut Suomen solistiyhdistyksessä (Aroheimo 2015b). Pari avioitui vuonna 

1956 ja poika Jukka-Pekka syntyi kaksi vuotta myöhemmin (Marvia 1986). Anja Marvia 

esitti ja nauhoitti paljon miehensä lauluja (Fono 2015a).  

Avioliitto Anja Marvian kanssa päättyi eroon Marvian tavattua 24 vuotta itseään 

nuoremman Liisa Aroheimon. Suhde alkoi työn merkeissä ja paria yhdisti rakkaus 

musiikkiin sekä työelämää koskevien ongelmien ratkaiseminen. (Aroheimo 2015b.) 

Aroheimosta Marvia koulutti myös itselleen seuraajan jäätyään eläkkeelle 

kustannuspäällikön toimestaan Musiikki Fazerilla (Valkonen 1996:44). Marvialle tuotti 

suurta iloa seurata omien lapsiensa kasvunvaiheita. Erityisenä silmäteränä olivat kaksi 

lastenlasta ja vieläpä hän ehti nähdä neljännenkin polven elämää. (Mäkelä 1996.) 

 

Vera ja Einari Marvia poikansa Karin kanssa Tammisalon kodissaan (1950-luku). 
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2.8.2 Marvia persoonana 

 

Luonteeltaan Marvia oli lempeä herrasmies, joka otti huomioon jokaisen, myös lapset 

(Aroheimo 2015a). Marvian tunteneet ihmiset pitivät häntä innostavana, kannustavana ja 

mukaansa tempaavana henkilönä. Hänen luonteenpiirteisiinsä kuului myös valoisuus, hyvä 

huumorintaju sekä valtava työteliäisyys ja laadun taju. (Mäkelä 1997.) Kääntöpuolena 

perfektionismissa oli Marvian halu olla mielellään oikeassa (Hjelt 2009). Intensiivisestä 

työnteosta huolimatta Marvia oli hyvin sosiaalinen ja järjesti mielellään kotijuhlia. Niissä 

soitto soi ja snapsilauluja laulettiin. (Aroheimo 2015a; Rautavaara & Rautavaara 

2001:236.) Kutsuja järjestettiin erilaisin ja vaihtuvin teemoin, joihin kuuluivat vieraille 

annetut vitsikkäät roolit tai humoristisesti laaditut ruokalistat (Hjelt 2009). Vaikka Marvia 

kunnioittikin naisia suuresti, hänen ikäpolvelleen tyypillisesti roolijaot kotitöissä olivat 

selkeät: ruuanlaitto ja siivous kuuluivat naisille, eikä hän niitä harrastanut (Aroheimo 

2015b). 

Jo nuorena Marvia vietti vapaa-aikaansa muiden musiikkialan ihmisten, muun muassa. 

Jussi Jalaksen ja Tauno Pylkkäsen kanssa (Valokuvan takaosa 1940). Jälkimmäinen oli 

myös Taru-tyttären kummi (Aarola 1985). Vanhemmalla iällä Marvian päivällispöydässä 

istuivat usein vieraina muun muassa Aulikki Rautawaara, Einojuhani ja Sini Rautavaara 

sekä Eero ja Eila Tarasti (Tarasti 2006:359). Myös naapurissa asuvat pianotaiteilija Izumi 

Tateno ja laulajatar Marja Holopainen vierailivat ja esiintyivät Marvioiden kotijuhlissa ja -

konserteissa (Valkonen 1996:44).  

Musiikin lisäksi Marvian elämään mahtuivat moottoriveneily, golf, tennis, 

sisustusharrastus, antiikki ja kauniit esineet sekä puutarhanhoito (Aroheimo 2015a). Hänen 

harrastuksiinsa kuului nuorempana myös ajankuvaan kuuluva ahkera kirjeenkirjoittaminen. 

Asioiden perusteellisen selonteon saamiseksi kirjeenvaihtoa käytiin paljon muun muassa 

Pohjanmaalla asuvien sukulaisten kanssa. (Hjelt 2009.) Omat juuret kiinnostivat Marviaa, 

mikä ilmeni sukututkimusharrastuksena (ks. Hjelt & Tolvanen 2011). Hän seurasi myös 
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aktiivisesti konserttielämää, mitä voi päätellä lukemattomista arkistoiduista 

konserttiohjelmista ja -arvosteluista. 

 

 

2.8.3 Viimeiset elinvuodet 

 

Nuoresta lähtien Marvia oli kärsinyt jonkinasteisista sydänoireista, muun muassa sydämen 

rytmihäiriöistä. Iän myötä vaivat pahenivat ja Marvia sairasteli lähes koko viimeisen 

avioliiton ajan. Sairauksista huolimatta hyviä kausia oli paljon ja hän nautti elämästään 

täysillä. (Aroheimo 2015b.) Erityisen onnellinen hän oli uudesta liitostaan (Valkonen 

1996:44). Viimeiseen saakka Marvia nautti myös hyvästä musiikista. Vanhoilla päivillään 

häneen teki suuren vaikutuksen varsinkin sopraano Anna-Maria Jurvelin, joka esitti 

Marvian lauluja ja jota Marvia itsekin säesti. (Aroheimo 2015b.) 

Einari Marvia kuoli Kirurgisessa sairaalassa Helsingissä kesäkuun 16. päivänä 1997 

(Aroheimo 2015b).  Siunaustilaisuus pidettiin Vanhassa kirkossa 27.6. Hautajaisissa 

kuultiin muun muassa J.S. Bachin, Massenet’n, Marvian ja Sibeliuksen sävellyksiä. 

Esiintyjinä olivat Helsingin Lapsijouset, Taru Valjakka, Seppo Laamanen, Réka Szilvay ja 

Risto Pulkamo. Siunauksen toimitti pastori Matti Mäkelä. (Siunaustilaisuuden ohjelma 

1997.) 

 

 

2.9 Vastaanotto ja säveltäjäkuva 

 

Säveltäjiä seurataan harvoin mediajulkisuudessa samalla tavalla kuin esimerkiksi esittävän 

musiikin edustajia, vaikkapa pop-artisteja. Näin ollen säveltäjien säveltäjäkuva luodaan 

nimenomaan heidän teostensa perusteella. Se muodostuu yleensä käsitteellisten kuvien eli 

säveltäjiä koskevien puheiden ja kirjoitusten kautta. Myös säveltäjän omilla kirjoituksilla 

on merkitystä. (Heiniö 1992:1.) Säveltäjäkuva on tärkeä, koska sen perusteella erityisesti 
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media pystyy nostamaan esiin tai siirtämään henkilön ja hänen sävellyksensä marginaaliin 

(emt:2). Myöskään henkilönä säveltäjä ei ole kuka tahansa, koska hänen teoksensa voivat 

olla esillä ajasta riippumatta jopa satoja vuosia tekijän kuoleman jälkeen (emt:3). Mikko 

Heiniön mukaan reseptiohistoriallista säveltäjäkuvan tutkimusta on tehnyt Hans Heinrich 

Eggenbrecht, joka käyttää työkalunaan toposta, teksteistä löydettävää käsitekenttää. 

Esimerkiksi Beethovenista puhuttaessa tällaisia topoksia ovat pyhimys, lunastus ja 

kärsimys. (Emt:89.) Sen sijaan Heiniö itse kutsuu säveltäjää ja hänen musiikkiaan 

kuvaavaa ilmaisua attribuutiksi (emt:10). Eri asiayhteyksissä sama attribuutti voi kuitenkin 

saada erilaisia assosiaatioita ja arvolatauksia. Esimerkkinä tästä voidaan pitää Oskar 

Merikannon musiikista sanottua attribuuttia ”kansanomainen yksinkertaisuus”, jota eri 

yhteyksissä tai eri ajanjaksoina voidaan pitää joko kielteisenä tai myönteisenä. (Emt:12.)  

  

Marvia mielletään liedsäveltäjäksi (ks. esim. Heiniö 1981:9), koska hänen 

sävellystuotannossaan on yli sata yksinlaulua. Mittavan liedtuotannon takia Marviaan on 

liitetty määre ”Kilpisen jalanjäljissä”, vaikka tyylillisesti laulut muistuttavat enemmän 

esimerkiksi hänen opettajansa Erkki Melartinin kuin Yrjö Kilpisen lauluja. (Salmenhaara 

1996b:557.) Erityisesti 1930-luvun lopulla ja 1940-luvulla Marvian yksinlauluja 

arvostettiin suuresti. Niitä esitettiin paljon ja esittäjinä oli aikansa nimekkäimpiä laulajia 

kuten Aulikki Rautawaara, Ture Ara, Tii Niemelä ja Lea Piltti (emt:559). Sen sijaan 1950-

luvulla modernismin ja atonalismin esiintulon myötä nuori säveltäjäsukupolvi käänsi 

selkänsä romantiikan ja tonaalisuuden lisäksi myös liedille (emt:561562). Vuonna 1950 

pidetyn Marvian sävellyskonsertin arvosteluissa liediä pidettiin jo vanhanaikaisena 

sävellysmuotona, jota eivät edistykselliset säveltäjät harrastaneet (Länsiö 1950). Toisaalta 

Pohjoismaisilla musiikkipäivillä Kööpenhaminassa vuonna 1952 orkesterin säestyksellä 

esitetyt Marvian laulut saivat ylistävän vastaanoton. Tanskalaiskritiikki kirjoitti lauluista 

seuraavasti: ” Tuntuu siltä kuin enää vain Suomessa osattaisiin kirjoittaa suuren tyylin 

konserttilauluja”. (Salmenhaara 1996b:559.) 

 

Marvia on myös määritelty säveltäjäksi, jolle on ominaista rikas harmonian käsittely. Häntä 

koskevia artikkeleita on otsikoitu muun muassa sanoilla ”Einari Marvia ja rakkaus 
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harmoniaan” (Valkonen 1996:43). Konserttiarvosteluissa hänen sävellyksiään kehuttiin 

lähes poikkeuksetta värikkäästä soinnutuksesta. Janne Raitio (1945) luonnehti säveltäjää 

vuonna 1945 Marvian ensimmäisen sävellyskonserttinsa perusteella näin: "Sanonnaltaan 

hän on ehkä perusajatukseltaan romantikko, mutta hänen vahvimmassa puolessaan, 

värikkäässä ja persoonallisessa soinnutuksessaan, havaitaan myös selviä impressionistisia 

piirteitä."  

 

 

Toisesta sävellyskonsertista puolestaan Jouko Kunnas (1950) kirjoitti seuraavaa:  

 

Aikaisemmalta ajalta muistamme Marvian herkän ja värikkään soinnun 

sommittelijana. Saman vaikutelman saimme hänestä nytkin. Parhaiten omalla 

alallaan hän oli näet silloin, kun hän voi ranskalaisten impressionistien tapaan 

käyttää väripaljettiaan vapaasti kuviensa somistamiseen. Sattuvan soinnun avulla hän 

vangitsee tunnelmansa, mikä voi parhaassa tapauksessa mitä herkimmällä tavalla 

kuvastella runon kertomaa.  

 

 

Aktiivisimpina sävellysvuosinaan Marvia oli tunnettu säveltäjä, jonka tekemisiä seurattiin 

lehdistössä ahkerasti. Erityisesti lapsuuden kotiseudun Etelä-Pohjanmaan lehdet kirjoittivat 

paljon hänen teoksistaan ja konserteista; Marvia miellettiin eteläpohjalaiseksi säveltäjäksi. 

(Anonyymi 1945b; Nimimerkki V.P. 1952.) 

 

Mielikuviin säveltäjästä vaikuttavat myös kaskut, huhut, juoruilut ja muistelmat (Heiniö 

1992:1516). Usein säveltäjää koskevat lausumat, varsinkin musiikkijournalismissa, ovat 

arvottavia, negatiivisia tai positiivisia, joten monet säveltäjät ovat halunneet ottaa 

säveltäjäkuvan muodostamisen omiin käsiinsä (emt:17). Marviasta ei ole tiedossa kaskuja, 

huhuja tai juoruja ja eikä hän myöskään kirjoittanut muistelmiaan. Sen sijaan hänen omia 

lausuntojaan löytyy useista lähteistä. Yksinlaulujaan hän kuvaili 6.12.1952 Ilkan 

lehtiartikkelissa seuraavasti: 
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En ole niinsanottu moderni säveltäjä, joka haluaa polttaa kaikki sillat takanaan. 

Lähden traditioiden pohjalta, mutta koetan niitä kykyjeni mukaan kehittää. 

Yksinlaulujeni usein toistuvana tunnelmana on surumieli, joka monasti kohoaa 

pateettisiin purkauksiin. Kuitenkin on valoisilla lauluilla yhä laajeneva osuutensa. 

Sävellän enemmän sydämelläni kuin päälläni, ehkä liiankin paljon sydämelläni, kuin 

nykyaikana olisi arvostelijoiden mielestä terveellistä. Lauluni ovat suuresti 

riippuvaisia runorungoista, ja ryhtyessäni säveltämään on lähtökohtana usein 

harmonia ja väri tekstin rinnalla. (Nimimerkki V.P. 1952.) 

 

Omasta sävellystyylistään Marvia kertoi 4.4.1995 nauhoitetussa radiohaastattelussa näin:   

  

Nykyajan moderni musiikki on jäänyt minulle aina melko vieraaksi, vaikka 

seuraankin kiinnostuneena sen esityksiä. Olen toki pyrkinyt laajentamaan 

sointukäsitystäni impressionismin ja ekspressionisminkin suuntaan ja tässä suhteessa 

olen ehkä eniten voinut tuoda yksilöllisiä piirteitä musiikkiini. (Seppälä 1995.) 

 

Harri Wessmanin (2005) mukaan säveltäjiä pidetään usein erinomaisina kirjoittajina, 

opettajina, radiopakinoitsijoina ja niin edelleen. Useimmat säveltäjät eivät viihtyisikään 

sellaisessa arjessa, jossa on pelkkää teosten kirjoittamista ja mahdollisesti omien 

sävellysten esitysten kuuntelemista. (Emt:246247.) Marvia oli juuri tällainen säveltäjä, 

musiikkialan monipuolinen toimija. Kuitenkin kustannuspäällikön ja musiikintutkijan 

toimet, erilaiset luottamustehtävät ja säveltäjän työ eivät sopineetkaan niin hyvin yhteen 

kuin olisi voinut ajatella, mikä ilmenee Marvian vuonna 1975 antamassa 

syntymäpäivähaastattelussa: ”Kun jossain välissä saa aikaa omaan säveltämiseen, se tuntuu 

suurimmalta ylellisyydeltä, mitä voi ajatella!” (Heikinheimo 1975). Lauseesta voi päätellä, 

että Marvialle säveltäminen oli ehkä sittenkin se ilmaisun muoto, mitä hän sisimmässään 

arvosti eniten. 
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3. PIANOSÄVELLYKSET 

 

Marvian ensimmäiset sävellykset olivat pianosävellyksiä, sillä piano oli hänen 

pääsoittimensa. Vanhimmat säilyneet pianokappaleet Marvia on säveltänyt jo 1920-luvulla 

(Hjelt & Tolvanen 2011:57). Viimeisimmät pianosävellykset on kirjoitettu 1930-luvun 

loppupuolella, lukuun ottamatta sinfonisen runon Taru pianoversiota vuodelta 1940 (ks. 

emt:6) ja pianosonaattia Des-duuri (1945) (Salmenhaara 1994). 

 

 

3.1 Varhaiset pianosävellykset 

 

Tämä alaluku käsittelee Marvian syksyyn 1934 mennessä sävellettyjä pianoteoksia, minkä 

jälkeen hän aloitti ammattiopinnot Helsingin Konservatoriossa (ks. Linko 1939). Marvian 

luultavasti ensimmäinen säilynyt sävellys on Valse h-moll (1927), joka kuuluu sarjaan 

Seppeleitä Chopinin haudalle, op. 6. Pieni valssi (s.a.) on viehättävä, ABA-rakenteinen 

romanttinen sävellys ja Valse lente (1929) on surumielinen valssi cis-mollissa. Adagietto 

(1928) on surumarssin tapainen kappale, jossa bassolinjassa on puolinuotteina vain 

kolmesta sävelestä koostuva säestyskuvio.  

 

Sonata melancolique valmistui loppusyksyn 1931 aikana. Päiväkirjamerkinnöissään Marvia 

kertoo sen ensimmäisen osan olevan hänen ensimmäinen sonaattimuotoinen sävellyksensä. 

Toinen osa on laulumuotoinen trion kanssa. Viimeisen, rondomuotoisen osan hän sai 

valmiiksi joulukuussa. Marvian opettaja Erkki Melartin oli ollut erityisen tyytyväinen juuri 

tähän osaan. (Marvia 19301936:1012.1931.) Teema ja kaksi muunnelmaa, op. 2 (1932) 

perustuu kansanlaulun tapaiseen teemaan. Teos on lyhyt ja tekniseltä vaikeusasteeltaan 

melko helppo. Hieman surumielisessä sävellyksessä on yllättäviä modulaatioita. Marvia 

omisti teoksen tulevalle puolisolleen Liisalle 21.4.1977. Alkuvuodesta 1932 valmistuivat 

Valse à la Chopin ja valssi gis-molli. Valse à la Chopinin ja sävellys on nimensä 

mukaisesti Chopin-pastissi. Chopinismi ilmenee muun muassa kahdeksasosakuvioiden 
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kromatiikkana. Valssi gis-molli on edellistä huomattavasti pitempi sävellys ja teknisestikin 

vaativa. Siinä on myös kromatiikkaa ja harppumaisia kuviota. Päiväkirjamerkinnöissään 

24.2.1932 säveltäjä luonnehti teostaan: ” Tämä on oikeastaan ensimmäinen bravuuri-

kappale” (Marvia 19301936).  

 

Vuonna 1932 sävelletyssä, Uuno Kailaan Lapsifantasioiden innoittamassa Lapsellisissa 

muunnelmissa on valssimainen yksinkertainen teema, jota varioidaan melko vähäisillä 

muutoksilla. Sävellyksestä löytyy arkistosta kaksi versiota, joista toinen on teknisesti 

suhteellisen helppo. Jo nimen perusteella sen voisi kuvitella tarkoitetun pedagogiseen 

käyttöön. Luultavasti lapsille sävellettyjä ovat myös lyhyet sävellykset À la Mozart (1933) 

ja Kansanlaulun tapaan (1933). 

 

Marvia sävelsi myös useita pianoetydejä, jonkin teknisen osa-alueen harjoittamiseksi 

tarkoitettuja sävellyksiä. Cis-molli -etydissä (1932) harjoitetaan kromaattista asteikkoa. 

Marvia antoi etydille lisänimen ”Les Adieux” ja luonnehti sitä (17.4.1932) 

ohjelmamusiikiksi. Des-duuri -etydissä (1932), joka kuuluu kokoelmaan Seppeleitä 

Chopinin haudalla, op. 6 harjoitetaan puolestaan kromaattisen asteikon lisäksi 

kolmisointuja. Marvia (19301936) kertoo sävellyksen valmistuneen yhdessä päivässä 

24.4.1932. Es-molli -etydi (1932) on ABA -muotoinen lyyrinen etydi. Siihen sisältyy 

taiturillisiakin jaksoja. Sävellyksen B-osa (trio) on Es-duurissa. Marvia on antanut 

päiväkirjamerkinnöissään 17.9.1932 sävellykselle lisänimen ”Chopinata”. Trio-osa 

erotettiin myöhemmin itsenäiseksi kappaleeksi, etydi IV:ksi (barcarolle). F-duuri -etydin 

(1932) sävelkulut perustuvat kolmisointuihin, joissa on mukana seksti. Etydi on omistettu 

Liisa Aroheimolle vuonna 1976. Vuonna 1933 valmistuneessa, neljäsivuisessa b-molli -

etydissä on samantapaisia sointukuvioita kuin F-duuri -etydissä, mutta kuviot menevät 

ylhäältä alaspäin. 

 

Etydien lisäksi nuoruusvuosien sävellyksiin kuului chopin-tyylisiä masurkkoja, preludeja ja 

nocturnoja. Masurkka I valmistui 22.10.1933 ja siitä Marvia totesi: ”Valmistui yhdessä 

päivässä; ei ole hyvä. Täydellistä chopinismia”. Seuraavana päivänä (23.10.1933) 
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valmistuneeseen Masurkka II:een Des-duuri säveltäjä oli tyytyväisempi: ”Tämä on vähän 

parempi, vaikka muuten on samoin chopinismia alusta loppuun. Luultavasti ensimmäinen 

oikein iloinen kappale; sellaista saisi tulla lisää.” (Marvia 19301936.) Nocturnea E-duuri 

Marvia luonnehti sanoilla ”ensimmäinen pala täydellistä ohjelmamusiikkia” (emt:7.3.1932) 

ja Nocturnen gis-molli hän totesi olevan ”ensimmäinen askel impressionismiin” 

(emt:12.12.33). 

 

Kansalliskirjaston arkistossa (Coll. 779) on suhteellisen paljon Marvian varhaisia 

pianosävellyksiä, joista osa on jäänyt joko kesken tai niiden sivuja on kadonnut. 

Esimerkkeinä näistä voidaan mainita Miniature (1931) ja Legenda (s.a.). Kouluaikojensa 

sävellyksistä Marvia totesi vuonna 1952 lehtihaastattelussa seuraavasti: ”Sen ajan 

sävellyksilleni oli ominaista kerrassaan ylitsevuotava romanttisuus, niin ettei jälkeenpäin 

voi muuta kuin nauraa” (Nimimerkki V.P. 1952). 

 

 

3.2 Muunnelmia eteläpohjalaisesta kansanlaulusta  

 

Koska Marvian sukujuuret olivat Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella, oli eteläpohjalaisten 

kansanlauluaiheiden käyttö sävellyksissä hänelle läheistä (ks. Marvia 

19301936:10.1.1934). Muunnelmamuoto on taas klassismin ajalla vakiintunut 

sävellysmuoto, jossa on teema ja sen pohjalta tehtyjä muunnelmia eli variaatioita. 

Muuntelun kohteina voivat olla melodia, rytmi tai harmonia. Yleisiä muuntelukeinoja ovat 

esimerkiksi tahtilajin tai sävellajin vaihtaminen, kuviointi, soinnutuksen muuntelu sekä 

rytmin- tai melodian varioiminen. (Hildén 2015.) 

 

Muunnelmia eteläpohjalaisesta kansanlaulusta -teoksesta on tehty kaksi versiota: 

alkuperäinen sävellys pianolle ja vuonna 1937 valmistunut versio sinfoniaorkesterille. 

Pianoversio valmistui huhtikuussa 1935. Päiväkirjamerkinnöissään (19301936) 

4.11.4.1935 Marvia kertoo juuri valmistuneesta teoksestaan näin:  
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Pitkästä aikaa pianokappale, ja joka ilokseni on aika pitkälle loitonnut masurkkojen 

ja etyydejen epäitsenäisestä tyylistä  ei kuitenkaan ehkä tarpeeksi kauas. 11-

muunnelmainen sarja päättyy jykevään teemasta muodosteltuun Kaanoniin: 

largamente. Omistettu Erkki Melartinille.  

 

Marvian teema perustuu kansansävelmään ’Humalamäen sillalla’ (Nimimerkki Se 1941). 

Laulun sanat ensimmäisessä säkeistössä menevät näin: ”Humalamäen sillalla nätin tytön 

rinnalla vietin iltoja monia, tyttö oli kovin koria” (Humalamäen sillalla 2015). Marvian 

opettaja Erkki Melartin teki myös oman sovituksensa laululle ja pianolle samasta sävelestä 

nimellä Öisiä ääniä kuunneltiin. Melartinin sävellys valmistui 14.4.1935 eli vain muutama 

päivä myöhemmin kuin Marvian sävellys. (Ks. Poroila 2015.) Melartinin sovituksessa 

kansanlaulun melodia kulkee puoleenväliin asti samoin kuin Marvian sävellyksessä, mutta 

lauluosuuden tahdeissa 5 ja 6 melodia on täysin erilainen (Marvia 1935; Melartin 1935b).  

 

 

3.2.1 Sävellyksen analyysi pianoversion pohjalta 

 

Teos alkaa laulun esittelyllä. Sävelmän sävellaji on luonnollinen cis-molli ja se on 

pituudeltaan vain kahdeksan tahdin mittainen. Marvian sävellyksessä periodimuotoinen 

melodia esitellään viimeisen tahdin ensimmäiseen neljäsosaan asti ilman säestystä.  

 

 

 

Esimerkki 1. Kansanlaulun melodia Marvian sävellyksen pohjalta. Julkaistu oikeudenomistajan 

luvalla. 
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Teeman esittelyn ja ensimmäisen variaation välissä on kahden tahdin mittainen siirtymä. 

Ensimmäinen variaatio on mahtipontinen ja raskas, grave. Osan jykevyyttä korostaa 

melodian ja basson välinen suuri ambitus, sävelalueen laajuus. Pianon vasemmalle kädelle 

on kirjoitettu kahdeksan ensimmäistä tahtia kahdesta sävelestä, e:stä ja dis:tä koostuva 

ostinato. Tahdissa 19 harmonia rikastuu ja mukaan tulee muunnesäveliä. Osa päättyy 

duurikolmisointuun. Muunnelman äänenvoimakkuuden vaihtelut ovat suuret, pianissimosta 

forteen. 

 

Toisessa muunnelmassa tahtilaji muuttuu 4/4:sta 3/4:aan ja karaktääri vaihtuu vivaceksi, 

eloisaksi. Sekä melodiassa että säestyksessä on kahdeksasosia läpi koko muunnelman. 

Luonnollinen molli vaihtuu melodian ensi tahdeissa harmoniseksi, sillä h muuttuu his-

säveleksi. Seuraavan muunnelman (3.) etumerkintä pysyy enharmonisesti samana, mutta 

sävellaji vaihtuu cis-mollista Des-duuriksi. Tahtilaji palaa jälleen 4/4:ksi. Muunnelman 

luonne on valoisa. Bassolinja pysyy tahdin pituisena ostinatona koko osan ajan (oktaaviala 

muuttuu välillä) (ks. esimerkki 2). 

 

 

Esimerkki 2. Basso-ostinatokuvio Variaatio 3:ssa. 

Julkaistu oikeudenomistajan luvalla. 

 

Neljännen muunnelman melodiassa alkaa tapahtua muuntelua ja kehittelyä. Myös 

bassolinja muuttuu osan alussa kromaattiseksi (ks. esimerkki 3). Marvia käyttää 

tekstuurissaan pianistisesti haastavia laajoja otteita. 
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Esimerkki 3. Marvian Muunnelmia eteläpohjalaisista kansanlaulusta -sävellyksen IV 

muunnelman alusta.  

Julkaistu oikeudenomistajan luvalla. 

 

Viides muunnelma on nopea ja leikkisä sekä läpi koko osan staccatoa. Oikean käden 

varioitu melodia kulkee pääosin seksteissä, kvinteissä ja oktaaveissa. Kuudes muunnelma 

poikkeaa aikaisemmista muunnelmista, sillä se on tyyliltään impressionistinen ja 

tunnelmaltaan mystinen. Muunnelmassa terssirakenteisten sointujen ohella mukana on 

sekuntirakenteisia sointuja, tonaliteetti on hämärtynyt ja rinnakkaisliikkeitä käytetään 

paljon (ks. esim. Vuori 2013). Seitsemännessä variaatiossa vasemmalle kädelle on 

kirjoitettu melodia bassoklaaviin, oikealle kädelle triolikuvioinen säestys diskanttiklaavissa. 

Muunnelmassa käytetään paljon arpeggioita ja heleitä. Osan sävellaji on E-duuri. 

Kahdeksas muunnelma on taiturimainen ja tempo- ja esitysmerkinnältään Allegro con 

fuoco. Osan tahtilaji on 12/16 ja muunnelma koostuu pelkistä 16-osanuoteista. Oikean 

käden kuvioissa korostetaan melodiaääniä. 

 

Yhdeksäs muunnelma on 6/8-tahtilajissa oleva tanssillinen ja nuottikuvan perusteella 

rytmiltään hieman ranskalaista barokinajan sävellysmuotoa gigueta muistuttava osa (ks. 

esimerkki 4) (ks. esim. Rootzén 1981:379). Kymmenes variaatio on sen sijaan kiihkeä ja 

äänenvoimakkuudeltaan voimakas. 
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Esimerkki 4. IX. Grazioso assai. Kaksi ensimmäistä tahtia. 

Julkaistu oikeudenomistajan luvalla. 

 

Viimeinen muunnelma, numero 11 on juhlallisen mahtipontinen. Siinä 

kansanlaulunmelodia kerrataan viimeisen kerran, alkuperäisessä sävellajissa ja kaanonin 

muodossa. Kaanonin melodia on kirjoitettu aluksi pianon oikealle kädelle oktaaveissa. 

Vasemmalle kädelle kirjoitettu kaanon aloittaa seuraavassa tahdissa, myös oktaaveina. Osa 

ja samalla koko sävellys huipentuu kahdeksan tahtia ennen loppua alkavaan Largamenteen, 

jossa nyanssina on fortefortissimo. Tempo hidastuu vielä ennen viimeistä tahtia, jonka 

tempomerkintä on largo ja äänenvoimakkuuskin on entistä suurempi, ffff. 

 

Marvian eteläpohjalaisissa muunnelmissa näkyy hyvin säveltäjän oma pianistitausta. Osa 

variaatioista on teknisesti vaativia laajoine otteineen ja nopeine tempoineen. 

 

 

3.2.2 Teoksen esitykset 

 

Marvia esitti pianomuunnelmansa päiväkirjamerkintöjen mukaan ensi kertaa Heinolan 

Rantakasinolla kauneuskilpailujen päättäjäisiksi pidetyissä ”Kuningatartanssiaisissa” 

heinäkuussa 1935 (Marvia 19301936). Helsingin Konservatorion julkisissa 

oppilasnäytteissä teos kuultiin Marvian itsensä esittämänä kevätlukukauden 1936 aikana 

(Melartin 1936). Näissä konserteissa oli usein paikalla myös monien sanomalehtien 

musiikkikriitikoita. Eteläpohjalaisista kansanlauluista tehdyt muunnelmat saivat lehdistössä 

muun muassa seuraavanlaisia arvioita:  
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Einari Marvia oli säveltänyt muunnelmia pohjalaisesta kansanlaulusta osoittaen 

niissä rikasta pianistista mielikuvitusta, sekä sointu- että temaattista fantasiaa. Hra 

Marvia soitti itse taitavasti onnistuneet ja kauniit muunnelmansa. (Nimimerkki T. 

Sw. 1935), …Einari Marvia, joka näkyy olevan melkoinen pianistikin, oli tehnyt 

muunnelmia pohjalaisesta tukkipoikalaulusta, joka  sinään kyllä kotoinen melodia  

on vain liian kuluneeksi laulettu tehotakseen näin varioituna; joku toinen teema olisi 

ollut edullisempi ja Marvian ilmeiset sävellystekniset avut olisivat tulleet sanoisiko 

arvokkaampaan käyttöön (Särrä 1935). 

 

 

3.3 Muita pianosävellyksiä 

 

Marvian opiskeluajan sävellyksiin kuuluvat sonaatti h-molli (1934), sonaatti II (1936), 

sonatine C-duuri (1936), joista arkistosta löytyvät vain keskeneräiset versiot. Sen sijaan 

Marvia esitti kevätlukukauden 1937 aikana oppilaskonserteissa pianosävellyksensä 

Resignation, In memoriam sekä preludin ja sai niistä konservatorion tunnustus-merkinnän. 

Samana lukukautena Fantasie Pathétique esitettiin sävellystutkinnossa ja se sai arvosanaksi 

8,2. (Linko 1939.) Resignation (1936) on surumielinen kappale, jossa on paljon 

modulaatioita ja jonka basson säestyskuvio koostuu kuudestoistaosatrioleista. In memoriam 

(1936) on lyhyt sävellys ja omistettu Erkki Melartinin muistolle. Sitä Marvia piti 

myöhemmin omista pianosävellyksistään parhaimpana. (Nimimerkki V.P. 1952.) 

Sävellyksessä on jo havaittavissa Marvian oma tyyli, ei pelkkä jäljittely. In memoriamissa 

on staattisuutta, häivähdys impressionismia, mutta samalla myös kromatiikkaa. Sävellys 

valmistui 25.11.1936 nimellä Pieni laulu ikävästä. Fantasie Pathétique (1936) on 

kahdeksan minuutin pituinen, virtuoosimainen sävellys, jossa on paljon 

oktaavijuoksutuksia.  
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3.4 Sonaatti Des-duuri 

 

Pianosonaatti Des-duuri (1945) on teoksena laaja ja pianistisesti haasteellinen. 

Salmenhaaran (1996) mukaan sonaatin viehätys ei perustu niinkään kekseliäisiin 

melodioihin, vaan harmonian rikkaaseen ja ajankohtaan nähden rohkeaan käyttöön 

(emt:559). Tarastin (2016) mielestä sonaatin alku muistuttaa hieman Prokofjevin 

ensimmäistä pianokonserttoa ja muunnesointujen suhteen Szymanowskin etydiä b-molli. 

 

Ensimmäinen osa, Allegro energico on vaikuttava ja virtuoosinen. Osalle leimaa-antavaa 

ovat rinnakkaisoktaavit ja -sävelkulut sekä erityisesti runsas muunnesävelien käyttö. 

Kuitenkin moduloinnin jälkeen sävellaji palaa toistamiseen perussävellajiin, Des-duuriin. 

(Tarasti 2015.) Marvian sointukieli ei ole tässä funktionaalista, vaan harmonia on lähinnä 

värielementti. Osassa ei ole myöskään varsinaista kehittelyä, vaan se pohjautuu 

pikemminkin pääaiheen variointiin. Rönsyilevä, mutta jatkuva linja tuo mieleen 

Sibeliuksen. Osan tekstuuri tihenee loppua kohti ja muuttuu yhä virtuoosisemmaksi. 

(Tarasti 2016.) Ensimmäinen osa siirtyy seuraavan osaan attaccana. Toisen osan 

rauhallisen alun bassolinja koostuu lähinnä kromaattisesti kulkevista puolinuoteista. Vaikka 

osa on sonaatin hidas osa, se sisältää kiihkeitäkin ja jopa dramaattisia jaksoja. Viimeinen 

osa, Finaali (Affettuoso) on rytmisesti oikukas (Salmenhaara 1996b:559). Sen 

kolmijakoisuus ja hemiola-rytmit tuovat keinuvaa vaikutelmaa. Muodoltaan Finaali on 

rondomainen, jossa pääaihe kertautuu muunneltuna. (Tarasti 2016.) Erityisen 

mieleenpainuva on osan ja samalla koko teoksen taiturimainen loppuhuipennus.  

 

Sonaatti Des-duuri on intomielinen teos, jossa on erityisen vahva kineettinen energialataus. 

Teos on selkeästi sävelletty pianistisista lähtökohdista. Sen temaattinen kehittely rakentuu 

enemmän teknisiin elementteihin kuin itse musiikkiin. Tämä voidaan nähdä myös teoksen 

ongelmana. Sonaatin sävellystekniset puutteet ja kömpelyydet selittynevät säveltäjän 

suhteellisen nuorella iällä. (Tarasti 2016.) 
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4. LAULUT 

 

Marviaa on usein pidetty romanttisena, lähes kansallisromanttisena säveltäjänä, mikä 

johtunee siitä, ettei hänen tuotantoaan tunneta riittävän hyvin. Luonnonlyriikan 

vastapainona lauluissa tulevat esille impressionistiset ja ekspressionistiset sävyt ja 

tulenkantajien tekstien myötä niihin tuli myös eksoottisia tuulahduksia. Sen sijaan 

atonaalisuus ja muut modernit suuntaukset jäivät Marvialle vieraiksi. (Salmenhaara 

1996b:561.) Yksinlaulujen lisäksi Marvia sävelsi joulu-, lasten- ja kuorolauluja sekä 

populaarisävelmiä, joista viimeksi mainitut on tosin julkaistu suurimmaksi osaksi 

nimimerkkeihin turvautuen (ks. esim. Fono 2015b). 

 

Olen luokitellut Marvian laulut tekstin ja käyttötarkoituksen tai muun yhteyden mukaan. 

Niiden perusteella laulut voidaan ryhmitellä seuraavasti: 1) kansanrunoihin perustuvat 

yksinlaulut, 2) tulenkantajien teksteihin perustuvat yksinlaulut, 3) Einari Vuorelan ja Ture 

Aran runoihin tehdyt yksinlaulut, 4) muiden suomalaisten runoihin tehdyt yksinlaulut, 5) 

muut yksinlaulut, 6) kehtolaulut ja lastenlaulut, 7) joululaulut ja hengelliset laulut, 8) 

kuorolaulut ja 9) muut laulut. 

 

 

4.1 Kansanrunoihin perustuvat yksinlaulut 

 

Lauluja kansanrunojen sanoihin, op. 1 sisältää neljä laulua: Ikävöidessä (1933), Etäällä 

omani (1935), Armahan kulku (1933) ja Kun minä mokoman saisin (1936). Ikävöidessä on 

melankolinen, melodialtaan luonnollisessa a-mollissa kulkeva laulu. Piano-osuus on 

myöhäisromanttinen, mutta siinä on myös impressionistisia sointukulkuja. Etäällä omani -

laulun tahtilaji (5/4) ja melodia ovat kalevalaisia, mutta pianosäestys on impressionistinen 

rinnakkaisine kvintteineen ja väliosan harppumaisine murtosointuineen (ks. esim. Vuori 

2013). Armahan kulussa on alussa kansanlaulumainen melodia Es-duurissa, jonka 

säestyksessä on puolinuotin pituisia sointuja (mm. septimisoinnut septimikäännöksinä). 
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Laulun väliosassa on modulaatioita, impressionistisia piirteitä ja sävellajista on vaikea 

saada selvyyttä. Loppuosassa säestyskuvio muuttuu arpeggioksi, mutta melodia pysyy 

selkeästi Es-duurissa kuten alussa. Armahan kulun sanat ovat Kantelettaresta. Kun minä 

mokoman saisin -laulussa on selkeä muotorakenne ABA. A-osassa on sävellajiin kuuluvat 

soinnut ja melodia G-duurissa. B-osan alussa pianolle on kuitenkin kirjoitettu yllättäen 

pienellä septimillä ja noonilla lisätty c-mollisointu.  

 

Laulelmia, op. 24 -sarjaan kuuluva Tytön laulu (s.a.) on rekilaulu eli edustaa uudempaa 

suomalaista kansanlaulua (ks. Rekilaulu 1997:346). Tytön laulun melodia on 

yksinkertainen, mutta säestyksessä on jälleen muunnesäveliä ja erikoisia sointuja. 

 

Marvia teki myös lukuisia kansanlaulusovituksia. Niitä on julkaistu muun muassa vuonna 

1952 ilmestyneessä kokoelmassa Suomi laulaa ja vuonna 1987 julkaistussa kokoelmassa 

Song of Finland. (Kotiranta 2007.) Rakkaudesta lapsuutensa kotiseutuun syntyi kokoelma 

Eteläpohjalaisia kansanlaulusovituksia, op. 21 (ks. Hjelt & Tolvanen 2011:9). Marvian 

kansanlaulusovituksille on luonteenomaista yksinkertaisten melodioiden vastakohtana 

olevat kekseliäät ja harmonioiltaan rikkaat pianosäestykset. Esimerkiksi Heilani asunto 

(s.a.) ja Pilvet on taivahalla (s.a.) -lauluissa on soinnutuksessa impressionistisia vaikutteita 

ja Uuren kullan kellonkäljyt -laulun (1939) pianosäestyksessä on kellomaisia sävelkuvioita. 

 

 

4.2 Tulenkantajien teksteihin perustuvat yksinlaulut  

 

Itsenäistymisen jälkeisessä Suomessa nousi esiin uusi, nuori kirjoittajasukupolvi, joka toi 

raikkaita tuulahduksia lyriikkaan. Vuonna 1924 Nuoren Voiman Liitto julkaisi albumin 

Tulenkantajat, joka vakiintui myös kirjailijaryhmän nimeksi. Samanniminen lehti alkoi 

ilmestyä vuonna 1928. Ohjelmanjulistuksessaan tulenkantajat korostivat taiteen ja elämän 

pyhyyttä, henkistä vapautta ja auktoriteettien vastustamista. Vaikka ryhmä oli erittäin 

epäyhtenäinen, oli heille yhteistä vapautunut perusmieliala, usko ihmisyyteen ja 



 

 

 

44 

suomalaisen kulttuurin tulevaisuuteen, kiinnostus uusiin ilmiöihin niin kirjallisuuden kuin 

tekniikankin alalla. Ryhmän iskulauseeksi tuli ”Ikkunat auki Eurooppaan!” ja runojen 

vapaa mitta ilmaisi kapinan korostamista. Eksotiikka värikkäine kukkineen ja tuoksuvine 

puutarhoineen tuli suosituksi aiheeksi kuten myöhemmin koneromantiikka kaupunki-

kuvauksineen. (Laitinen 1991:368−370.) Marvia sävelsi yksinlauluja seuraavien 

tulenkantajien teksteihin: Katri Vala, Yrjö Jylhä, Ilmari Pimiä, Uuno Kailas ja Elina Vaara.  

 

Katri Valan (1901−1944) varhaisessa runotuotannossa on tyypillistä huudahdukset ja 

kysymykset, jotka antavat joskus tahallisen naiivin tai primitiivisen kuvan. Myös 

aistituntemukset kuten lämmön, valon ja tuoksujen aistimukset olivat Valalle tärkeitä. 

Vaikka kirjoittaja syntyi Lapissa, hänen teksteissään vaikuttavat usein orientaaliset 

kaukonäyt. Myöhemmin poliittisten vastakohtien kärjistyessä Valan teksteissä alkoi ilmetä 

yhteiskuntakriittisyyttä. Runoissa sävyt vähenivät tai muuttuivat kovapiirteisimmiksi. 

Valasta ei kuitenkaan koskaan tullut poliittista runoilijaa. (Laitinen 1991:370−372.) 

Yhteiskuntakriittisyyttä ei näy Marvian Valan teksteihin sävelletyissä lauluissa. 

 

Laulusarjaa Kuusi laulua Katri Valan sanoihin, op. 30 voidaan pitää Marvian 

laulutuotannon yhtenä pääteoksena. Ensimmäinen osa Malja (1952) kuvastaa haltioitunutta 

elämäntunnetta. Kevät on luonnonsymboliikan kuvaus ja Valkeat aamut huipentuu 

kansanlaulumaisen alun jälkeen ekstaattisesti ”elämän makuun”. (Salmenhaara 1996b:562.) 

Taj Mahalissa (1948) paetaan mielikuvissa kuumille itämaille belpuun, santelinkukkien ja 

pepalin oksien äärille. Marvia ilmaisee tekstiä meditatiivisella toisteisuudella ja toisaalta 

ekspressiivisyydellä, joka kuvastuu melodian laajoissa intervalleissa ja voimakkaissa 

nyanssin vaihteluissa. Laulua Elämä hallitsee pianon itsepintaisesti toistuvat 

kahdeksasosakuviot (Salmenhaara 1996b:562). Sävellyksen ääriviivat on hämärrytetty, eikä 

siinä ole tahtiosoitusta. Myrsky (1948) on tekstiltään tummasävyinen ja dramaattinen. 

Marvia kuvailee myrskyä nousevilla ja laskevilla kuudestoistaosatrioleilla. Yleisnyanssi on 

pääosin forte, mutta ”Mua suojele!” -kohdassa nyanssi muuttuu pianoksi ja sävy 

duurivoittoiseksi. Vaikka laulu on ekspressiivinen ja sisältää riitasointuja, se ei kuitenkaan 

ole atonaalinen. 
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Yrjö Jylhä (19031956) tunnetaan alun perin tiiviistä kerronnastaan. Hänen runoudessaan 

on tummia sävyjä ja kauhuromantiikkaa, mutta joissakin runokokoelmissa sensualistisia 

piirteitä. Jylhä on lähestulkoon ainoa, joka on pystynyt lyriikassaan kuvaamaan uskottavasti 

Talvisodan kokemuksia. (Laitinen 1990:382383.) Jylhä kirjoitti säveltäjän pyynnöstä 

sanoituksen Härkätaistelija-sarjaan (19481950). Teos voitti 2. palkinnon Giambattista 

Viotti -sävellyskilpailussa Italiassa vuonna 1951. (Salmenhaara 1996b:562.) Ensimmäinen 

osa, Vain muodottoman villin pään, on mahtipontinen, kiihkeä ja pasodoblemainen. Toinen 

osa, Helise, kastanjetti, on rytmikäs ja aksentoitu, mutta laulun keskellä on hempeämpi 

jakso. Osasta tulee mieleen vanha espanjalainen kansantanssi seguidilla, jossa tanssija usein 

säestää itseään kastanjeteilla (ks. Seguidilla 1983). Kolmannessa osassa, Vyö silkkinen 

ympäri vain, toistuu rytmikkyys ja paatoksellisuus. 

 

Ilmari Pimiän (18971989) runouden pääaiheina ovat olleet hänen kotiseutunsa Karjalan 

kannaksen ja luonnon kuvailu (Laitinen 1991:384). Luontoaiheet tulevat esille myös 

laulusarjassa Lauluja Ilmari Pimiän sanoihin, op. 9. Ensimmäinen osa Odotus (1935) 

muistuttaa hieman Leevi Madetojan 2. sinfonian paimentyylistä 2. osaa urkupisteineen ja 

samanlaisine melodiakulkuineen kuin oboesoolossa. Kuin puut (1941) on hidas ja 

juhlallinen. Serenata (1943) on mahtipontinen, hieman espanjalaisvaikutteinen laulu. Myös 

tekstissä mainittavat kastanjankukat viittaavat Etelä-Eurooppaan. Sävellys on 6/4 -

tahtilajissa ja sen verkkaista melodiaa säestävät rytmikkäästi pianon kahdeksasosat. Piano-

osuus on teknisesti melko vaativa. Canzonettassa (19431946) on periodimuotoinen 

melodia As-duurissa. Sen sijaan piano-osuuden sävellajista, loppusointua lukuun ottamatta, 

on vaikea saada selvää. Säestyksessä on urkupisteitä ja erikoisia sointukulkuja, jopa 

riitasointuja. 

 

Marvian ensimmäinen laulu Olit poissa (1933) on tehty Uuno Kailaan sanoihin. Marvia itse 

mainitsee päiväkirjamerkinnöissään laulun olevan ohjelmamusiikkia. (Marvia 

19301936:8.9.1933.) Ohjelmallisuus tulee musiikin tekstin myötäilemisen 

ominaisuudessa, ehkä hieman alleviivatenkin. Tekstin kertoessa rakkaan poissaolosta, on 
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sävellaji es-molli. Laulun loppupuolella rakastetun palattua takaisin sävellaji muuttuu 

pianon valoisan välisoiton jälkeen Es-duuriksi. Tarinan mukaan oopperalaulajatar Elli 

Pihlaja oli kehunut parikymmentä vuotta myöhemmin Olit poissa -laulua Marvian 

parhaimmaksi, johon säveltäjä oli huvittuneena tokaissut: ”Enkö minä sitten ole ollenkaan 

kehittynyt kahdessa vuosikymmenessä?” (Seppälä 1995). 

 

 

4.3 Einari Vuorelan ja Ture Aran runoihin tehdyt yksinlaulut 

 

Einari Marvia oli suuri runouden ystävä ja valikoi tarkasti kenen teksteihin sävelsi 

(Aroheimo 2015c). Hän kirjoitti Einari Vuorelan runoihin peräti 19 yksinlaulua (Hjelt & 

Tolvanen 2011:7−10). Vuorelaa ja Marviaa yhdisti myös kuuluminen vapaamuurarit-

liikkeeseen. Ture Aran Marvia puolestaan tunsi opettajansa Erkki Melartinin kautta. 

(Aroheimo 2015c.)  

 

Einari Vuorelan (1889−1972) runouden juuret ovat uudemmassa kansanlaulussa rytmiä, 

kuvia, haikeutta ja luontevuutta myöten. Vuorela kuvaa teksteissään usein ilmeikkäästi 

jotain tunnelmaa tai mielialaa. Hän myös palaa samoihin aihepiireihin tai samantapaisiin 

sävyihin. Vuorelaa onkin rinnastettu kiinalaisiin tai japanilaisiin runoilijoihin, jotka 

toistavat itseään uusin vivahtein. Hänen lyyrisessä runoudessa yhdistyvät yksinkertaisuus, 

hienostuneisuus, alkukantaisuus ja taiteellisuus. (Laitinen 1991:299−301.) 

 

Varhaisia Marvian lauluja on Vuorelan teksteihin perustuva Kuulutusmatka (1935), joka 

kuuluu laulusarjaan Kolme laulua, op. 3 (Hjelt & Tolvanen 2011:8). Kuulutusmatka on 

tyyliltään impressionistinen. Vaikka melodia kulkeekin pääosiltaan etumerkin mukaan B-

duurissa, on säestyksen tonaliteetti hämärtynyt. Sävellyksessä on erikoisia asteikkokulkuja 

ja jopa polytonaalisuutta sekä rinnakkaisliikkeitä. Marvia varioi säestystä käyttämällä 

etuheleitä tai muuttamalla rytmitystä. Edellä mainittuun sarjaan kuuluu myös Lauantai-ilta 

(1937). Se on melodialtaan iloinen, kansanlaulumainen rallatus. Sävellaji on F-duuri, mutta 
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äänenkuljetuksen sijaan siinä on rinnakkaisliikkeitä.  

 

Neljä laulua, op. 4 sisältää kolme Vuorelan teksteihin perustuvaa laulua. Ensimmäisen 

osan, Sade (1935), sanoitus on surumielinen ja sävellys on luonnollisessa b-mollissa. 

Sadetta kuvaavat pianon monotoniset kahdeksasosakuviot. Unohtunut runo (1935) on 

kaunismelodinen laulu, jossa on soinnutuksessa impressionistisia piirteitä, esimerkiksi 

viimeisessä tahdissa duurisuurseptimisointu. Marvia itse kuvaa lauluaan sanoilla 

”sovinnaistettua impressionismia!” (Marvia 19301936:17.10.1935). Keväthartaudessa 

(1935) on luonteva melodia ja traditionaaliset harmoniat. Keväthartaus ja Sade on 

sävelletty kahtena peräkkäisenä päivänä 30. ja 31.3.1935, mikä oli siihen asti Marvian 

ennätys säveltämisen nopeudessa (Marvia 19301936). Koti suviyössä -laulun (1935) 

melodia on yksinkertaisen kaunis. Toisessa säkeistössä piano varioi säestystä, mutta 

soinnut pysyvät samoina. Vuorelan teksti on luonnonromanttista. 

 

Laulusarja Unhon maa, op. 5 (1947) sisältää laulut Unhola, Kankuri, Toivo ja Unhon maa. 

Ensimmäisessä osassa, Unholassa (1945) on mystinen tunnelma niin tekstin kuin 

musiikinkin puolesta. Pianolle on kirjoitettu läpi koko kappaleen oikealla ja vasemmalla 

kädellä vuorottelevia kahdeksasosan mittaisia sointuja. Kun laulussa sanotaan ”Unhon 

eukko mulle hellän siunauksen antaa. Tuvassaan hän kehrää himmeässä, unhon virttä 

toistaa. Unhon päre loistaa”, melodia kulkee vuorotellen luonnollisessa, melodisessa ja 

mustalaismollissa. Melodian ja säestyksen välillä on usein riitasäveliä ja -sointuja. Kim 

Borg kantaesitti laulun Konservatoriolla pidetyssä ensikonsertissaan 4.10.1945 

(Ensikonsertti 1945). Kankuri on Alma Kuulalle omistettu ja se on sävelletty vuonna 1938. 

Toivo (1941) on nopeatempoinen, pianon triolikuvioilla säestetty laulu. Viimeinen osa 

Unhon maa (1941) on tummasävyinen ja piano-osuus on kirjoitettu läpi koko laulun 

bassoavaimelle.  

 

Virta (1943), Tie (1948) ja Joen takana (1938) kuuluvat laulusarjaan Lauluja Einari 

Vuorelan sanoihin, op. 22. Virta-laulussa on pianolla virtaa kuvaavia triolikuvioita, jotka 

katkeavat välillä kahdeksasosataukoon. Dramatiikkaa korostavat voimakkaat nyanssin 
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vaihtelut. Tie on laulajatar Lea Piltille omistettu sävellys, jossa on kromatiikkaa ja 

salaperäisiä sävelkulkuja. Joen takana on puolestaan synkähkö laulu, jossa on melko 

monotoninen melodia. Soinnut sen sijaan vaihtuvat tiuhaan ja Marvia käyttää jälleen 

erikoisia soinnutusratkaisuja. 

 

Laulu joka vuodenajalle -laulusarjan kolme osaa perustuu Vuorelan teksteihin. Talviyö 

(1941) on tunnelmallinen, rauhallinen laulu, jossa pianon toistuvat triolikuviot voisivat 

kuvastaa lumihiutaleiden putoamista. Etumerkkien mukaan sävellys olisi gis-mollissa, 

mutta melodia kulkee suurimmaksi osaksi dis-mollissa, välillä jopa mustalais-dis-mollissa. 

Laulu päättyy kuitenkin gis-mollisointuun. Sanoitus kuvaa enemmän kertojan omia 

tunnetiloja kuin varsinaisesti talviyötä. Neljäs laulu Huhtikuu (1937) on melko 

impressionistinen ja poikkeuksellisen dramaattinen laulu Marvian tuotannossa. Pianon 

nousevat triolikuviot korostavat tekstin tuulta ja virtaa, herkemmissä kohdissa on oikealla 

ja vasemmalla kädellä vuorottelevia kahdeksasosakuvioita. Impressionistisen tyylin 

mukaisesti laulussa käytetään organumeja ja rinnakkaisliikkeitä (ks. Vuori 2013). Sarjaan 

kuuluu lisäksi kesää kuvaava Mittumaari (s.a.). Kokoelmassa Laulelmia, op. 24 on kaksi 

laulua Vuorelan sanoihin. Maaritin balladi (s.a) on melodialtaan kansanlaulumainen ja 

tyyliltään myöhäisromanttinen. Kulkurin kosinnan (1946) melodiasta tulee mieleen 

eteläpohjalainen kansanlaulu ’Niin kauan minä tramppaan’. 

 

Ture Ara (ent. Åberg) (1903−1979) oli monipuolinen taiteilija. Hän suoritti lauludiplomin 

Helsingin musiikkiopistossa vuonna 1927, toimi näyttelijänä muun muassa lukuisissa 

operettirooleissa Helsingin Ruotsalaisessa teatterissa sekä esiintyi luonnerooleissa 

elokuvissa. Hän oli myös kiinnityksellä Suomen Kansallisoopperassa vuosina 1953−1965, 

esiintyi ulkomailla asti konsertti- ja operettilaulajana sekä ohjasi operetteja. Ara esiintyi 

1920- ja 1930-luvuilla iskelmälaulajana Topi Aaltosen nimellä. (Ara 1997:24.) Tällä 

nimellä laulettuja jättimenestyksiä olivat iskelmät ’Emma’, ’Villiruusu’ ja ’Asfalttikukka’ 

(Niinluoto 2002:125). Ara oli Marvian opettajan Erkki Melartinin suojatti ja asui hänen 

luonaan musiikkiopistoaikanaan Helsingissä. Melartinia ja Araa yhdistivät musiikin lisäksi 

teosofiset harrastukset. (Salmenhaara 1996a:200, 454.)  
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Vähemmän tunnettua on Aran runotuotanto. Hänen teksteihinsä perustuva ja Marvian 

säveltämä viisiosainen laulusarja Det brinnande hjärtat, op. 20 esitettiin Marvian 

ensimmäisessä sävellyskonsertissa vuonna 1945. Esiintyjinä olivat tekijät itse. Sarja kuvaa 

rakkauden tuskaa ja vapautumista (Anonyymi 1945c). Ensimmäinen laulu Lyckan (1943) 

on sävellyksenä melko traditionaalinen, toisessa laulussa, Smärtan (1945), on modernimpaa 

sävelkieltä. Hjärtat -laulun (1945) pianosäestys on arkaistinen ja sävellyksessä on myös 

impressionistisia piirteitä. Såretissa (s.a.) piano toistaa vasemmalla kädellä samaa 

sävelkuviota lähes koko kappaleen, oikeassa kädessä on muuntelua. Aran teksteihin on 

sävelletty myös Marvian laulut Lodjuret (1945) ja Sinipiika (1950). 

 

 

4.4 Muut suomenkielisiin runoihin tehdyt yksinlaulut 

 

Talvi-iltana (1933) on Marvian äidin syntymäpäiville tehty, 7.12.1933 valmistunut laulu. 

Teksti on Sini Sirpaleen ja poimittu lastenlehdestä. (Marvia 19301936.) Sävellys on lyy-

rinen ja siinä on yksinkertainen romanttinen säestys. Sanat kuvaavat luonnonromantiikkaa. 

Kaarle Halmeen tekstiin perustuvan Runon (1934) Marvia sävelsi isälleen ja hänen 

tulevalle puolisolleen Helleville heidän kihlajaispäivänään. Teksti on pitkä, eikä Marvia 

ollut kovin tyytyväinen lopputulokseen. (Emt:10.8.1934.) Antero Suonio esitti laulun 

vuotta myöhemmin omassa konsertissaan Heinolan Rantakasinolla (emt:7/1935). 

 

Marvia sävelsi lauluja myös Saima Harmajan teksteihin. Aamu (1939) kuuluu kokoelmaan 

Kolme laulua, op. 3. Sävellys on koraalimainen ja melodialtaan koruton. Vaikka E-duuria 

on luonnehdittu sävellajina karaktääriltään surulliseksi tai epätoivoiseksi, antaa se tässä 

valoisan tunnelman lauluun (ks. esim. Forsblom 1994:113). Lisäksi hänen sävellyksiinsä 

kuuluu Saima Harmaja -sarja, op. 15 (1945). Sarjan lauluista tulee hieman mieleen Satien 

tai joidenkin Les Six -ryhmän säveltäjien (esim. Poulenc) tyyli.  
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Sarjassa Lauluja pianon säestyksellä, op. 7 on seitsemän osaa: Herra, kuka se on?, Yö, 

Elämämme, Miehen mitta, Myrskylintu ja Pilbladet. Juhani Siljon tekstiin perustuva Yö 

(1939) valmistui 6.4.1939 Ilmajoella. Hiljan Haahdin sanoittama Elämämme (1950) on 

tekstiltään synkkä ja tyyliltään ekspressiivinen. Miehen mitta (1943) on mahtipontinen 

laulu Rafael Engelbergin sanoihin. Lauluja Eino Leinoihin sanoihin, op. 11 sisältää laulut 

Kuoleman tuntu (1934) ja Salolle yöpyjä (1943). Jälkimmäinen on myöhäisromanttinen 

sävellys, jossa pianon alku- ja välisoitot ovat etuheleineen linnunlaulumaisia. 

 

Erkki Ainamo tunnetaan yli sadan laulutekstin kirjoittajana tai suomentajana (Marjanen 

2015). Hän on myös ruotsintanut Marvian ja Vuorelan laulut Sade, Maaritin balladi ja 

Kulkurin kosinta sekä kansanrunon Tytön laulu (ks. Marvia 2000). Ainamon puoliso, 

laulajatar Sirkkaliisa Ainamo konsertoi yhdessä Marvian kanssa 1940-luvun lopulla 

esittäen muun muassa Lauluja L. Onervan runoihin (Pesola 1948). Kesäyö (1948) on 

sävelletty Erkki Ainamon tekstiin ja kuuluu sarjaan Laulelmia, op. 24. Laulu kertoo 

luonnosta. Tyyliltään sävellys on myöhäisromanttinen. 

 

Myöhäisempää Marvian yksinlaulutuotantoa edustaa sarja Lauluja L. Onervan runoihin, 

op. 34 (1954). L. Onervan (1882−1972) lyriikkaan sisältyy runoja, joissa on rytmistä 

kokeilunhalua, sensuaalisuutta, uutta elämäntunnetta ja aistihuumaa. Onervan runous 

ennakoi tulenkantajia ja heidän ideoitaan 1920-luvulla, mutta oli tyylillisesti lähempänä 

vuosisadan alkua ja leinolaisuutta. (Laitinen 1991:293−294.) Sarjan ensimmäinen osa, 

Hyräily (1954) on kaunis, tyyliltään romanttinen, mutta impressionistisia piirteitä sisältävä 

laulu. Siinä on pianolla samantapaisia sävelkuvioita kuin Saima Harmaja -sarjaan 

kuuluvassa Kevät-yksinlaulussa. 
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4.5 Muut yksinlaulut 

 

Laulusarjassa Roomalaista lyriikkaa, op. 23 on kolme laulua. Kevätlaulu (1946) on 

sävelletty Horatiuksen tekstiin. Ekspressiivisen Epigrammin (1946) teksti on Gaius 

Catulluksen (8454eKr). Cynthia (1948) sisältää sekä romanttisia että moderneja 

musiikillisia elementtejä. Laulusarjassa Sånger till ord av Jonatan Reuter, op. 25 on 

myöhäisromanttisia ja ekspressiivisiä tyylipiirteitä. Toisen osan, Vallhagagrinden (1949), 

alussa ja loppupuolella on laulajalla karjankutsua muistuttavia huudahduksia. Välissä on 

nopea ja kepeä jakso. Sekä lauluosuudella että pianolla on laajoja intervallihyppyjä, 

pianolla lisäksi riitasointuja. En Anemon (1954) on rauhallinen laulu, jonka soinnutuksessa 

on sekä dissonansseja että konsonansseja. Laulussa Näckrosen (1954) on paljon 

kromatiikkaa ja pianon oikealle kädelle kirjoitettuja, läpi koko kappaleen toistuvia 

kahdeksasosakuvioita. 

 

 

4.6 Kehtolaulut ja lastenlaulut 

 

Lauluja kehdon ääreltä, op. 13 sisältää Tuutulaulun, Balladin, Tuutiessa ja Kissanpennun 

kehtolaulun. Tuutulauluun on sanat tehnyt Aulis Ojajärvi, Balladiin Elina Vaara ja 

Tuutiessa-lauluun J.H. Erkko. (Hjelt & Tolvanen 2011:8.) Tuutulaulussa (1938) on 

yksinkertainen, A-duurissa ja hetkellisesti mollissa kulkeva melodia. Pianosäestyksessä on 

läpi koko kappaleen kahdeksasosia. Tuutiessa-laulun (1936) kalevalaistyylinen melodia 

kulkee etupäässä doorisessa asteikossa. Säestys on impressionistissävytteinen ja toistaa 

samaa kuviota kahta välisoittoa lukuun ottamatta. Kissanpennun kehtolaulun sanat ovat 

Rauni Koudan (Reino Helismaa) (Fono 2015b). Laulun melodia on yksinkertainen ja 

satsimuodossa. Säestys on erittäin yksinkertainen, oikealla kädellä melodiaa ja vasemmalla 

kädellä vastaääntä soittava. Bassossa on tahdin ensimmäisillä iskuilla hauskoja nousevia ja 

laskevia sävelkulkuja: gaaish, hccisd, dcha, gaais (a) g. (Ks. Marvia 

2009.) Säestyksen yksinkertaisuudesta tulee mieleen Marvian sovittamat Lasten omat 
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joululaulut (ks. Marvia 1974).  

 

Tuulen kehtolaulu (1946) kuuluu kokoelmaan Laulelmia, op. 24. Sävellys on leikkisän 

kepeä ja impressionistinen, ja se on sävelletty Lea Saraston tekstiin. Tuulen kehtolaulusta 

on tehty naiskuoroversio vuonna 1954 (Hjelt & Tolvanen 2011:7).  

 

Marvia on säveltänyt myös lastenlauluja Marjatta Pokelan sanoihin. ’Siimahäntä-Siiri’, 

’Minnan pääsiäismuna’ ja ’Ruusunen kehrää’ julkaistiin Pokelan lastenlaulunuotti-

kokoelmalla Eveliinan lauluja vuonna 1966. Lisäksi Marvia on tehnyt sovitukset muihin 

kokoelmalla oleviin lauluihin (ks. Pokela 1966). ’Siimahäntä-Siirissä’ on kekseliäiden 

sanojen lisäksi hauska melodia. Erityistä on tahtien 4 ja 8 yllättävä tahtilajin muutos 3/4:sta 

4/4:aan, joskin harvat lapset huomaavat kyseisien tahtien lopussa olevan neljäsosatauon. 

’Minnan pääsiäismuna’ on ollut ’Siimahäntä-Siirin’ tavoin suosittu lastenlaulu vuosina 

19601970 syntyneiden keskuudessa. Syynä tähän ovat ehkä enemmän Marjatta Pokelan 

sanat, sillä melodiassa on lapsille hieman hankalia sävelkulkuja. Myös Marvian soinnutus 

on epätavallinen. ’Ruusunen kehrää’ -laulussa on yksinkertainen, tahdilla venytetty 

periodimuotoinen melodia (4+5 tahtia).  

 

’Heinäsirkan häät’ on sävelletty Reino Terho -nimimerkillä. Sanat siihen on tehnyt Reino 

Helismaa. (Fono 2015b.) Lastenlauluihin voidaan luokitella myös aiemmin mainittu 

Kissanpennun kehtolaulu. 

 

 

4.7 Joululaulut ja hengelliset laulut 

 

Marvia teki lukuisia sovituksia tunnetuista joululauluista. Lisäksi hänellä on muutama 

omakin joululaulusävellys. Joululauluja, op. 26 sisältää seuraavat laulut: Synnyintähti 

(s.a.), Enkelien laulu jouluyönä, joka tunnetaan myös nimellä Kunniaa, kunniaa ja Joulun 

taika (Hjelt & Tolvanen 2011). Koraalimaiseen Synnyintähteen sanat on tehnyt Aulis 
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Ojajärvi (Marvia 1996:117). Kunniaa, kunniaa on myös koraalimainen ja sen säestyksessä 

on alussa kellon kumahduksia muistuttavia avoimia kvinttejä. Joulun taiassa (sanat Antti 

Henttonen) on yksinkertainen melodia, mutta kiinnostavat ja yllätykselliset harmoniat 

(Marvia 1996:45). Marvia käyttää laulun soinnutuksessa vähennettyjä- ja noonisointuja. Oi 

jouluyö -kokoelmassa (1996) julkaistiin vuoden vaihtumista enteilevä laulu Terve, uusi 

vuosi (Valkonen 1996:43). 

 

Marvian hengellistä laulutuotantoa edustaa sävellys Herra, kuka se on?, op. 7 (1933). Se 

valmistui marraskuussa 1933 yhdessä päivässä. Sanat lauluun on tehnyt Martti Kaukomaa. 

(Marvia 19301936:19.11.1933.) Sävellyksen ensiesitys oli vain pari viikkoa myöhemmin 

Malmin kansakoululla pidetyssä adventtijuhlassa. Laulajana oli Marvian suojeluskunta-

toveri Herman Sundberg. (Emt:3.12.1933.) Sävellys on hidastempoinen, melodialtaan 

selkeä, mutta täynnä erikoisia sointuja. Melodia kulkee etumerkin mukaisesti g-mollissa, 

mutta piano aloittaa ja lopettaa laulun VI asteen suurseptimisoinnun (Es maj. 7) septimi- ja 

terssikäännöksillä. Herra, kuka se on? kuuluu kokoelmaan Lauluja pianon säestyksellä, op. 

7 (Hjelt & Tolvanen 2011:8). 

 

 

4.8 Kuorolaulut 

 

Marvian kuorolaulut ovat suurimmaksi osaksi marsseja tai patrioottishenkisiä sävellyksiä. 

Mukana on myös kansanlaulunomaisia kuoroteoksia ja esimerkiksi tulenkantajien, Ilmari 

Pimiän ja Uuno Kailaan sanoituksiin sävellettyjä lauluja. 

 

Mieskuorolle sävelletty Elä pyyllä neittä pyyä, op. 19, nro 1 (1939) pohjautuu 

Kantelettaren teksteihin. Laulun tahtilajit vaihtuvat tiuhasti, muun muassa 6/4-tahtilajista 

kalevalaisiin 7/4 tai 5/4 -tahtilajeihin. Harmonisesti sävellys on moduloiva, mutta palaa 

lopussa alkuperäiseen sävellajiin, As-duuriin. Uuno Kailaan sanoihin tehty Isänmaan 
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lipulle, op. 19, nro 2 (s.a.) on tyyliltään hymnimäinen marssi. Sävellyksen muotorakenne 

on ABA. Pentti Vilppulan tekstiin sävelletty Ilta, op. 19, nro 3 (s.a.) poikkeaa muista 

Marvian kuorolauluista siten, että sanat menevät eriaikaisesti eri lauluosuuksien välillä. 

Samaan opusnumeroon 19 kuuluu vielä Jonatan Reuterin runoon sävelletty Havets frid 

(s.a.). Laulu on esitystempoltaan rauhallinen ja tahtilajiltaan 3/4. Havets fridistä on 

olemassa mieskuoroversion lisäksi myös sekakuoroversio (Hjelt & Tolvanen 2011:7). 

 

Marvian kuorolauluissa eteläpohjalaisia kansanlaulusovituksia ovat mieskuorolle tehty 

Tule, tule, tule, op. 32 (s.a.) ja sekakuorolle sovitettu Älä sinä laula, op. 33 (s.a.). Tule, tule, 

tule -lauluun on kirjoitettu pitkähkö soolo-osuus tenorisolistille. Älä sinä laula -kappaleessa 

on neliäänisyyden lisäksi paikoitellen viisiäänistä satsia. 

 

Iltalaulu (s.a.) kuuluu kokoelmaan Sekakuorolauluja, op. 31. Sävellyksessä on kaunis 

melodia, miellyttävät harmoniat ja esitysmerkintänä ”kansanlaulun tapaan”. Laulun 

sävellaji on pääosin g-molli, mutta sävellys loppuu yllättävästi Es-duurisointuun 

terssikäännöksenä. Mietityttämään jää onko käsikirjoituksessa kirjoitusvirhe ja pitäisiköhän 

altolla oleva es-äänen muuttua viimeisessä äänessä d:ksi, jolloin sointu muuttuisi g-

mollisoinnuksi. Samaan kuorolaulukokoelmaan kuuluu myös Ilmajoen marssi (s.a.). 

Sanoituksen siihen on tehnyt Waldemar Rantoja. Sävellys on melodialtaan ja 

rytmitykseltään maakuntalaulun tapainen (esim. ’Kymmenen virran maa’), mutta 

soinnutukseltaan kiinnostavia muunnesäveliä sisältävä. Ilmajoen marssista on tehty myös 

mieskuoroversio (Hjelt & Tolvanen 2011:7). 

 

22.11.1941 sävelletty saksankielinen Fritten March on sanoiltaan erittäin nationalistinen. 

Epäselvää on, missä olosuhteissa tai mihin tilaisuuteen marssi on kirjoitettu. Joka 

tapauksessa Suomella oli tuohon aikaan yhteistyö- ja sotilaalliset suhteet Saksan kanssa.  

Sävellys kuvastaakin ehkä enemmän ajan henkeä kuin Marvian henkilökohtaista poliittista 

kantaa. Mielenkiintoista on, että vaikka nuottikäsikirjoitus löytyy Marvia-arkistosta, siitä ei 

ole merkintää Hjeltin ja Tolvasen tekemässä luettelossa. Ilman opusnumeroa olevia 

Marvian kuorolauluja ovat isänmaallishenkiset JR 61:n kunniamarssi (s.a.), Pirkanmiesten 
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marssi (s.a.), Rakas synnyinmaa (s.a.), Rintamamiesten marssi (s.a.), Sirkkojen marssi (s.a.) 

ja Suomen vartio (s.a.) (ks. Hjelt & Tolvanen 2011:7). Opusnumeroimattomiin 

kuorolauluihin kuuluu myös jo edellä mainittu naiskuorosovitus Tuulen kehtolaulusta 

(1954).  

 

 

4.9 Muut laulut 

 

Marvia sävelsi yksinlaulujen, lasten-, joulu- ja kuorolaulujen lisäksi myös iskelmiä ja 

tanssimusiikkia. Näissä populaareissa sävellyksissä hän käytti nimimerkkiä Veikko Takala 

tai Eero Meri. (Ks. esim. Fono 2015b.) Helismaan teksteihin sävelletyissä kupleteissa hän 

on käyttänyt usein nimeä Reino Terho (ks. Marvia 1950). 

 

Nimimerkkien käyttö sanoituksissa ja sävellyksissä oli yleistä 1930-luvulla ja 

myöhemminkin. Hienolta kuulostavalla nimellä haluttiin joko tehdä vaikutus yleisöön tai 

salata tekijän todellinen henkilöllisyys. Erityisesti klassisen musiikin säveltäjät, kuten 

esimerkiksi Ernest Pingoud, pyrkivät tietoisesti salaamaan iskelmätuotantoaan. Myös 

Teoston valvomat tekijänoikeuskorvaukset vaikuttivat salanimien käyttöön. Koska levy-

yhtiöt joutuivat maksamaan korvauksia myytyjen levyjen mukaan, jätettiin tekijöiden nimet 

mainitsematta tai ne julkaistiin nimimerkillä. Usein painetussa nuotissa saattoi olla eri 

tekijän nimi kuin levyllä. (Gronow 2002:117.) 

 

Marvia oli Musiikki Fazerin kustannuspäällikkönä kiinteästi tekemisissä kevyen musiikin 

tekijöiden kanssa. Työsuhde muuttui myös ystävyydeksi esimerkiksi Reino Helismaan ja 

Toivo Kärjen kanssa. Marvialla oli myös läheiset välit Eino Gröniin ja Erkki Junkkariseen. 

(Aroheimo 2015c.) 

 

’Vieraissa vaeltaja’ on tango, joka on sävelletty Veikko Takalan nimellä. Sanat siihen on 

tehnyt Hilma Järvi (Tapio Kullervo Lahtinen), sovituksen Toivo Kärki. (Fono 2015b.) 
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’Minkä vuoksi’ (sanat Eino Sinisalo) on haikeatunnelmainen tango c-mollissa, joka voitti 

myös sävellyskilpailun vuonna 1952. Muita Marvian Veikko Takala -nimellä säveltämiä 

iskelmiä ovat ’Kulkuri ja pilvet’, ’Kulta nukkuu’ ja ’Kohti kaukaista rantaa’ (Fono 2015b). 

’Pieni satu vain’ (sanat Rauni Kouta eli Reino Helismaa) (s.a.) melodialtaan kaunis foxtrot, 

jonka on levyttänyt muun muassa Olavi Virta vuonna 1952. Virta on levyttänyt myös 

Marvian Reino Terhon nimellä sävelletyn ja Erkki Ainamon sanoittaman ’Laila’-valssin 

(Marjanen 2015). Eero Meren nimellä Marvia on säveltänyt kappaleet ’Pieni venelaulu’ 

(sanat Ilmari Pimiä) ja ’Laulujoutsen’ (sanat Kullervo eli Tapio Kullervo Lahtinen) (Fono 

2015b).  

 

Kupletti on humoristinen tai satiirinen laulu, jossa voi olla laulukerronnan lisäksi myös 

repliikinomaisia puheenvuoroja tai näyttelemistä. Samaa sävelmää toistavat säkeistöt 

päättyvät yleensä kertosäkeeseen. Usein sanoituksissa käytettiin murretta, esimerkiksi 

savoa. Aiheina olivat ajankohtaiset asiat: päivän politiikka, erikoiset tapahtumat ja uutiset. 

Kupletteihin voidaan lukea Veikko Takalan nimellä sävelletty valssi ’Atele ja Herpertti’. 

(Jauhiainen 1985.)  Reino Terho -nimimerkillä sävellettyjä, Reino Helismaan sanoittamia 

kupletteja ovat ’Vanhanpiian uni’, ’Käki ja pöllö’, ’Taala-Villen Suomessa käynti’, ’Neito 

ja hämähäkki’ ja ’Parooni ja jätkä’ (1950). Marvian kuplettisävellykset ovat melodioiltaan 

yksinkertaisia ja niissä käytetään usein vain muutamaa sointua. Säkeistöjen välissä on 

joskus myös instrumentaalivälisoitto. Sävellysten yksinkertaisuus tuo hyvin esiin 

Helismaan kekseliään humoristiset sanoitukset, jotka kuvaavat ennemminkin huvittavia ja 

erikoisia tapahtumia kuin yhteiskunnallisia epäkohtia. ’Parooni ja jätkässä’ on kuitenkin 

yläluokka-alaluokka -asetelma ja ’Taala-Villen Suomessa käynti’ kertoo Pohjois-

Amerikkaan muuttaneen siirtolaisen paluusta Suomeen. Viimeksi mainitussa on säkeistöjen 

välissä hauska Yhdysvaltoihin viittaava boogie-woogie -välisoitto. 
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4.10 Esitykset 

 

Marvian varhaisia yksinlauluja esitettiin usein heti niiden valmistuttua vaihtelevalla 

menestyksellä. Esitystilaisuudet olivat muun muassa Konservatorion oppilasiltoja, 

merkkipäiviä ja osakuntajuhlia. Radiossa Marvian lauluja esitettiin ensi kertaa 17.6.1935 

Lahja Liukon esittämänä. Tampereella radioidussa konsertissa kuultiin laulut Etäällä 

omani, Keväthartaus ja Armahan kulku. Marvia itse ei ollut esitykseen kovin tyytyväinen, 

koska tempot olivat hänen mielestään liian hitaita. Päiväkirjamerkinnöissään hän mainitsee 

hupaisan tarinan laulujensa esityksestä Kylpylaitoksen orkesterin lahjakonsertista vuodelta 

1935. Siellä solistina esiintynyt laulaja Antero Suonio oli viime tipassa päättänyt vaihtaa 

valitsemansa kappaleet juuri kuulemiinsa Marvian lauluihin. Pikaisen harjoittelun jälkeen 

laulut esitettiin hyvällä yleisömenestyksellä. Kommelluksilta ei kuitenkaan vältytty: 

Suonion hyvästä prima vista -taidosta huolimatta laulut laulettiin ”aika tavalla uudella 

nuotilla ja uusilla sanoilla”. ”Talvilaulun” Talvi-iltana hiljaisessa ja runollisessa kohdassa 

”mä ulkona hiljaa hiihdän” -sanojen sijaan Suonio lauloi antaumuksella ”mä ulkona kilpaa 

hiihdän”. Myöhemmin samana vuonna Suonio esitti Keväthartauden ja Runon 

menestyksekkäästi omassa konsertissaan Heinolan Rantakasinolla. Onnistuneista Marvian 

laulujen esityksistä voidaan mainita ”sankaritenori” Similän Aapo esitys Kansanlaulu-

sovituksesta EPO:n vuosijuhlassa 21.3.1935. Erityisen vaikuttunut Marvia oli basso Reino 

Hallanperän esityksestä samassa vuosijuhlassa vuotta myöhemmin. (Marvia 19301936.)  

 

Marvian ensimmäiset sävellyskonsertit painottuivat yksinlauluihin. Muutamien 

soitinsävellysten ja orkesteriteosten säveltämisen jälkeen hän siirtyikin kirjoittamaan 

lähinnä yksinlauluja, joita syntyi 1950-luvun loppuun mennessä noin sata. (Salmenhaara 

1996b:559.) Lauluja esitettiin ahkerasti ulkomaita myöten. Ruotsalaisten ”hovilaulajatar” 

Marianne Mörner lauloi neljä Marvian laulua (muun muassa Kuulutusmatkan ja Aamun) 

omassa taiteilijajuhlakonsertissaan Tukholmassa vuonna 1945. (Anonyymi 1945a.) Useista 

yksinlauluista tehtiin myös orkesteriversiot. Aulikki Rautawaara esitti Marvian lauluja 

Tukholmassa vuonna 1948 Armas Järnefeltin johtaman suurorkesterin säestyksellä. 
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(Salmenhaara 1996b:559.) Pohjoismaisilla musiikkipäivillä Kööpenhaminassa vuonna 1952 

kuultiin Marvian lauluja Liisa Lingon esittämänä. Sävellykset saivat yleisöltä ja 

arvostelijoilta suopean vastaanoton. (Nimimerkki V.P. 1952.) 

 

Vuonna 1983 esitti sopraano Kirsti Valento-Laine ensikonsertissaan Sibelius-Akatemialla 

pianisti Pentti Koskimiehen kanssa sarjan Laulu jokaiselle vuodenajalle. Silloin Uuden 

Suomen arvostelija Heikki Aaltoila (1983) ihmetteli, mihin ovat suomalaiset laulajat 

hukanneet tällaisen sävellysaarteen. Aaltoila kehui teosta suureksi ja hurmaavaksi vaihtelun 

tarjoajaksi, jossa on vereviä ja suloisia huippukohtia. (Emp.) 

 

Myöhemmistä laulujen esityksistä mainittakoon Marvian 80-vuotispäivien kunniaksi 

järjestetty sävellyskonsertti Sibelius-Akatemiassa vuonna 1995. Konsertissa kuultiin 

yksinlauluja Taru Valjakan ja Anna-Maria Jurvelinin esittämänä. Pianistina toimi Pentti 

Kotiranta. (Sävellysmatinea 80-vuotispäivän johdosta 1995.) Einari Marvian 

muistokonsertissa 2.12.2000 esitettiin muun muassa Kuusi laulua Katri Valan runoihin ja 

kansanrunoihin perustuvia yksinlauluja. Niitä esittivät sopraanot Anna-Maria Jurvelin ja 

Kirsi Tiihonen pianistiensa kanssa. (Einari Marvian muistokonsertti 2000.) Viime vuosina 

Marvian lauluja on myös kuultu Sibelius-Akatemian järjestämissä konserteissa (Aroheimo 

2015a). 

 

 

4.11 Nauhoitukset ja levytykset 

 

Yleisradion Arkistossa on lukuisia nauhoituksia Marvia lauluista. Suosituimmat yksinlaulut 

ovat Kun minä mokoman saisin ja Kuulutusmatka. Niitä ovat nauhoittaneet muun muassa 

Aulikki Rautawaara Rytmi-Konserttiorkesterin säestyksellä, Jaakko Kortekangas ja Ilkka 

Paananen, Taru Valjakka ja Meri Louhos sekä Jorma Hynninen Ralf Gothónin kanssa. 

Myös seuraavista lauluista löytyy Yleisradion Arkistosta useampia tallenteita: Lauantai-

ilta, Koti suviyössä, Armahan kulku, Miehen mitta, Joen takana, Tuulen kehtolaulu, 
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Hyräily, Joulun taika, Aamu, Etäällä omani ja Serenata. (Ks. Liite.). Aulikki Rautawaara 

on myös nauhoittanut Hampurin radiolle (1950) saksankielisenä laulut Lauantai-iltana 

(Samstagabend) ja Kuulutusmatkan (Fahrt zum Angebot). 

 

Salanimillä Veikko Takala ja Eero Meri tehtyjä iskelmiä ovat nauhoittaneet 1950-luvulla 

muun muassa Metrotytöt, Henry Theel ja Erkki Junkkarinen Decca-orkesterin kanssa sekä 

Olavi Virta yhtyeineen. Reino Helismaa lauloi Rytmi-levymerkille ainakin kupletit ’Taala-

Villen Suomessa käynti’, ’Parooni ja jätkä’ sekä ’Neito ja hämähäkki’. (Ks. Liite.) 

 

Uusimpia levytyksiä ovat Hannu Jurmun ja Lohjan kaupunginorkesterin esittämä 'Joulun 

taika' Hiljainen Gloria -levyllä (2008), mezzosopraano Lilli Paasikiven ja pianisti Pentti 

Kotirannan Äidiltä lapselle -levy (2007), jolla ovat Tuulen kehtolaulu ja Kissanpennun 

kehtolaulu. Viola Uotisen (laulu, kantele) lastenlaululevyllä Sateenkaaren tuolla puolen 

(2008) kuullaan myös Kissanpennun kehtolaulu. (Fono 2015b.) 
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5. ORKESTERITEOKSET 

 

 

5.1 Muunnelmia eteläpohjaisesta kansanlaulusta orkesterille 

 

Muunnelmia eteläpohjalaisesta kansanlaulusta -teoksen orkesteriversio (1937) eroaa 

pianoversiosta (1935) siten, että teema on kirjoitettu puoli sävelaskelta korkeammalle 

soivaan d-molliin. Sävellaji on ainakin puhaltimille soveltuvampi kuin pianoversion cis-

molli. Luonnollisesti myös muunnelmien sävellajit poikkeavat pianoversiosta. Sävellyksen 

orkesteriversio on myös hieman lyhyempi kuin pianoversio: yhdentoista variaation sijasta 

mukana on vain yhdeksän muunnelmaa. Lisäksi orkesteriversiossa loppupään muunnelmat 

vaihtavat paikkaansa tai ovat yhdistelmä useasta pianoversion muunnelmasta. Mukana on 

myös uutta materiaalia. Teoksen kesto on 8 minuuttia ja orkesterin kokoonpano on 3222 

4331 11 0, str (Music Finland 2015a). 

 

Orkesteriversiossa kansanlaulun teeman esittelee klarinetti, joka sopii sekä äänenvärinsä ja 

äänialansa puolesta että kansanmusiikkisoittimen ominaisuudessaan hyvin tehtävään. 

Ensimmäisessä muunnelmassa orkestraatio on vielä ohut, sillä mukana on vain jouset ja 

tahdista 19 lähtien puupuhaltimet. Toinen muunnelma on valssimainen 3/4 -tahtilajissa. 

Osan kokoonpano kasvaa loppua kohti, jolloin mukana on koko orkesteri vaskia ja 

lyömäsoittimia myöten. Kolmas muunnelma muistuttaa teeman esittelyä, mutta klarinetin 

soittama melodia on nyt duurissa. Neljännen variaation juhlallisuutta ja marssimaista 

luonnetta korostaa vaskisoittimien runsas käyttö.  

 

Viidennen variaation tempomerkintä on Presto; scherzando. Osan leikkisyyttä ja satumaista 

tunnelmaa Marvia luo käyttämällä orkestraatiossa jousien pizzicatoa, lyömäsoittimina 

triangelia ja kellopeliä sekä melodiasoittimina pikkoloa ja muita puupuhaltimia. 

Paikoitellen osasta tulee mieleen Sibeliuksen Karelia-sarjan Alla marcian loppuosa ja 

toisaalta myös Tsaikovskin balettimusiikki. Jykevässä ja mahtipontisessa kuudennessa 

muunnelmassa melodiaa soittavat vasket, kun taas jousilla ja puupuhaltimilla on melodian 
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vastaääni. Osaan tuovat juhlavuutta patarummut ja lautaset. Muunnelma poikkeaa täysin 

pianoversion kuudennesta muunnelmasta sekä pituudeltaan, luonteeltaan, tyyliltään että 

melodialtaan. Ainoa yhdistävä tekijä niissä on suhteellisen hidas tempo.   

 

Seitsemäs muunnelma on pianoversion muunnelma nro 8, koska pianoversion seitsemäs 

variaatio on jätetty pois. Muunnelma on melodian suhteen lähinnä viulujen ja 

puupuhaltimien vuorottelua. Vieläkin ohuempi orkestraatio on lyhyessä ja tanssillisessa 8. 

muunnelmassa, jossa matalat jouset soittavat etupäässä pizzicatoa ja melodiaa soittavat 

instrumentit ovat minimissään. Variaatiosta tulee mieleen balettimusiikki. Lyömäsoittimista 

mukana on triangeli. Osan äänenvoimakkuusskaala on pianopianissimosta mezzopianoon. 

Viimeisen muunnelman nro 9 Marvia on nimennyt Canoniksi. Neljän tahdin pituisen 

johdannon jälkeen sellot aloittavat kaanonin. Seuraavaksi kaanoniin mukaan tulevat 

alttoviulut. Selkeimmin teema tulee ensi kertaa esille harjoituskirjaimessa 17, jossa oboe ja 

viulut soittavat melodiaa. Orkestraation ja imitaationkin suhteen päätösmuunnelma 

muistuttaa hieman Leevi Madetojan Pohjalaisia-oopperan alkusoittoa, joka perustuu 

eteläpohjalaisen kansanlaulun ’Tuuli se taivutti koivunlarvan’ teemaan. 

 

 

5.2 Taru 

 

Veijo Murtomäen (2009) mukaan sinfonisen runon käsite (poème symphonique) on 

peräisin Franz Lisztiltä (18111886), jonka mielestä sinfonia muuttui saksalaissäveltäjien 

käsissä usein liian kaavamaiseksi. Lisztin tavoite oli klassisen sinfonian hengen 

ylläpitäminen ilman muodollista osajakoa ja ohjelmamusiikin kohottaminen runollis-

filosofiselle tasolle. Muodoltaan sinfonisesta runosta tuli yksiosainen, jonka sisällä on 

moniosainen jakso, esimerkiksi sonaattimuoto. Sävellykseen liittyy otsikko, runomotto tai 

laajempi teksti. Liszt käytti karaktäärimuunnoksen tekniikkaa, jossa motiivi voi rytmin, 

modulaation, instrumentaation, tempon ja säestyksen muuntelun keinoin esittää ajatuksia ja 

dramaattista toiminta. Lisztiä auttoivat uuden sävellystyypin luomisessa topokset (topoi), 

kulttuuris-tyylilliset ilmaisun paikat ja tavat, jotka liittyivät tiettyyn sosiaaliluokkaan, 
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fyysiseen paikkaan, tunnelmaan tai ideaan. Sinfonisten runojen tavallisimpia topoksia ovat 

esimerkiksi suru, juhla, luonto (pastoraali), melankolia, koraali, konfliktin ilmaisu, 

herääminen, idealismi, hovielämä tai kansalliset topokset. (Emp.) 

 

Kansallisromantiikan kultakaudella, vuoteen 1918 mennessä suomalaisilta säveltäjiltä 

valmistui sinfonisia runoja (tai sävelrunoja) yli kolmekymmentä. Niistä mainittakoon 

Robert Kajanuksen Aino (1885), Jean Sibeliuksen Lemminkäinen ja saaren neidot (1895), 

Luonnotar (1913) ja Aallottaret (1914) sekä Aarre Merikannon Lemminkäinen (1916). 

Myös Marvian opettajat Erkki Melartin ja Leevi Madetoja sävelsivät useita sinfonisia 

runoja. Heidän teostensa aiheita olivat muun muassa Kalevala ja Vänrikki Stoolin tarinat. 

(Oramo 2008.) 

 

Sinfoninen runo tai orkesteriballadi Taru, op. 14 (1940) on joskus liitetty nimensä 

perusteella Sibeliuksen Satuun. Marvian teos liittyy vahvasti kirjallisuuteen, sillä sen 

mottona on katkelma Elina Vaaran runosta Balladi. (Salmenhaara 1996b:557.) Runon 

motto kuuluu näin: ”Kaikki kauniit laulut nukkuu nurmikummun alla, Ritarinpa kuulsi 

muinoin linna kukkulalla…” (Sävellyskonsertti 1949). Tarua kuunnellessa pystyykin 

kuvittelemaan kertomuksen tai mahdollisesti näkymän. Sävellystä on luonnehdittu 

jälkiromanttiseksi (Mäkinen 1975), mutta romanttisen paisuttelun sijaan joissakin jaksoissa 

Marvian sävelkieli on asiallista ja arkaaista. Tämän kaltaiset piirteet assosioituvat 

ennemmin uusklassismiin (ks. esim. Aho 1999). Rainer Palas (1975) näki 

lehtiarvostelussaan teoksessa myös impressionistisia piirteitä. Teoksen alkuosasta ja 

loppuosasta tulee mieleen Sibelius, mutta esimerkiksi loppuosan marssiaihe muistuttaa 

Prokofjevia (esimerkiksi Skyyttiläinen sarja) tai Stravinskia. Sävellyksen kesto on 12 

minuuttia (Music Finland 2015a). Orkesterin kokoonpano on 2222 4331 11 0, str. (emp) eli 

lähes sama kuin Sibeliuksen Sadun kokoonpano, paitsi Tarussa on molemmilla huiluilla 

sivuinstrumenttina pikkolo. Myös lyömäsoitinvalikoimassa on eroja. Tarusta on tehty 

pianosovitus vuonna 1940 (Hjelt & Tolvanen 2011:6). 
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5.2.1 Teoksen analyysi 

 

Taru koostuu useasta aiheista, joista alussa esitelty melodia on sävellyksen pääteema. Se on 

luonteeltaan lyyrinen ja voisi kuvata runon mottoa. Lisäksi teoksessa on useita 

luonnemotiiveja: 1) kahdeksasosista muodostuva, leikkisä ja osittain staccatona soitettava 

aihe, 2) fanfaarimotiivi, 3) kehtolaulumainen motiivi ja 4) rytmiltään neljäsosasta 

kahdeksasosasta ja kuudestoistaosista muodostuva motiivi. Motiivit muistuttavat 

sävelkuluiltaan hieman pääteemaa, joten on hieman hankalaa määritellä ovatko ne uusia 

motiiveja vai pääteeman motiivien muunnelmia. Lisäksi aiheet muuttavat luonnettaan 

teoksen eri vaiheissa. Karaktäärinmuutosta tehdään esimerkiksi muuttamalla soitinnusta ja 

äänenvoimakkuutta.  

 

Teos alkaa 23 tahdin mittaisella johdannolla, jonka tempomerkintä on Andantino ma non 

troppo lento. Johdannossa sävellyksen pääteeman esittely alkaa selloilla ja jatkuu viiden 

tahdin päästä alttoviuluilla (ks. esimerkki 5). Tahdissa 10 melodia siirtyy 1. viuluille, jotka 

soittavat sitä johdantojakson loppuun asti.  

 

 

Esimerkki 5. Tarun alttoviulu- ja sello-osuudet, tahdit 19.  

Julkaistu oikeudenomistajan luvalla. 

 

Johdannon jälkeen teoksessa alkaa nopeampi alla breve -tahtilajissa etenevä Allegretto-

jakso (tahti 24, harjoitusnumero 2). Sen eri soitinryhmillä vuorotteleva aihe (1) koostuu 

kahdeksasosanuoteista, jonka sävelet ovat samat kuin pääteeman kahdessa ensimmäisessä 



 

 

 

64 

tahdissa. Jakson tahtilaji vaihtuu välillä 3/4:ksi, mutta palaa jälleen kolmen tahdin kuluttua 

alla breveksi.  

 

Harjoituskirjaimessa 3 alkaa uusi jakso, Allegretto deciso, jonka fanfaarimainen pääosin 

neljäsosanuoteista ja kuudestoistaosanuoteista koostuva aihe (2) esitellään trumpetille 

kirjoitettuna (ks. esimerkki 6). Motiivi sekvensoi ylöspäin ja muuttaa myös rytmiään. 

 

 

Esimerkki 6. Tarun trumpettisoolo tahdeissa 4752.  

Julkaistu oikeudenomistajan luvalla. 

 

Tahdista 55 alkaen aiheen kuudestoistaosia kehitellään seuraavaa uutta jaksoa, andantinoa 

(harjoitusnumero 4) kohti. Edellisen kiihkeän jakson jälkeinen jakso on teoksen 

suvantovaihe, jossa on uusi, pienempi motiivi (3) (ks. esimerkki 7). Sen ensimmäisen 

tahdin terssikulku on tuttu jo fanfaarimotiivijakson säestyskuvioista.  

 

 

Esimerkki 7. Kehtolaulumotiivi tahdissa 62.  

Julkaistu oikeuden omistajan luvalla. 

 

Laulavaa melodiaa soittavat viulut (kaksinnettuna vuorotellen eri puupuhaltimilla). Sellot 

soittavat kuudestoistaosanuoteista koostuvaa staattista säestyskuviota harjoitusnumeroon 5 

asti, jonka jälkeen säestys muuttuu synkooppirytmiseksi. Harjoitusnumerossa 5 teoksen 
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pääteema tulee jälleen esille ensin käyrätorvella, sitten tahtia myöhemmin limittäin 

klarinetin kanssa. Tahdissa 78 huilu aloittaa teeman yhdessä käyrätorven kanssa, kun taas 

tahdissa 83 oboe ja klarinetti imitoivat edellistä soitinparia (ks. teema esimerkistä 4).  

 

Tahdissa 88 (harjoitusnumero 6) uuden jakson (Risoluto) etumerkintä muuttuu neljäksi 

alennusmerkiksi. Uutta motiivia (4) (ks. esimerkki 8), pääteeman neljäsosasta ja 

kuudestoistaosista muodostuvaa fragmenttia aletaan moduloida ja kehitellä. Aiheen luonne 

on jakson nimen mukaisesti päättäväinen. Motiivin soittamisessa vuorottelevat matalat 

jouset ja vasket.7 Jakso huipentuu tutti-jaksoon tahdissa 102, jossa myös etumerkintä 

muuttuu. Samassa tahdissa tulee myös diminuendo ja seuraavassa tahdissa hidastus kohti 

uutta jaksoa (harjoitusnumero 7). 

 

 

Esimerkki 8. Motiivi 4 harjoitusnumerossa 6 (tahti 88). 

Julkaistu oikeudenomistajan luvalla. 

 

Harjoitusnumerossa 7 palataan aiheeseen 1, joka on esitelty ensimmäisessä allegretto-

jaksossa. Staccatomainen aihe alkaa viuluilla sekä klarineteilla ja jatkuu neljä tahtia 

myöhemmin huiluilla (ks. esimerkki 9). Aihe varioituu, moduloituu, laajenee ja siirtyy eri 

soitinryhmille. Lisäksi sävelkuvioon tulee lisää kaarituksia. 

 

 

Esimerkki 9. Viulujen staccatoaihe tahdeissa 107110. 

Julkaistu oikeuden omistajan luvalla. 

                                                 
7 Partituurin mukaan kyseisissä kohdassa puupuhaltimet soittavat yhtä aikaa vaskien kanssa, mutta ne eivät 

kuulu äänitteessä. 
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Uudessa jaksossa, Andante tranquillo, palataan takaisin motiiviin 4, huilun ja klarinetin 

unisonon muodossa. Nyt motiivi on rytmisesti hieman muunneltu ja se on luonteeltaan 

lempeä. Aihetta soitetaan tahdeissa 153163, jonka jälkeen melodia muuttuu jälleen 

sävellyksen pääteemaksi. Teema muuttaa kuitenkin pikku hiljaa luonnettaan tempon 

kiihdytyksen ja äänenvoimakkuuden kasvun keinoin. Lisää dramatiikkaa luovat 2. viulujen 

ja alttoviulujen tremolot (tahti 170). Jakson huippukohta on tahdeissa 182189, missä 

äänenvoimakkuus on fff ja tahdissa 186 peräti ffff. Mukana on kaksi pikkoloa, timpani ja 

tahdissa 184 lautaset. Äänenvoimakkuus laskee ja orkestraatio ohenee kuitenkin nopeasti 

kohti uutta jaksoa, tahdissa 190 alkavaa, luonteeltaan sotilasmarssia muistuttavaa jaksoa. 

Trumpetti aloittaa jälleen fanfaariaiheen, mutta nyt pientä terssiä ylempää kuin 

aikaisemmin. Aiheen muuntumiselle tyypilliseen tapaan se sekventoituu ylöspäin ja 

motiivin kuudestoistaosia kehitellään. Marssimaisuutta korostaa pikkurummun mukanaolo. 

Säestyksessä on puolisävelaskeleina kulkevia neljäsosastaccatokuvioita, jotka moduloivat 

ylöspäin samalla kun äänenvoimakkuus kasvaa. Meno mosso -jaksossa (tahti 222) 

fanfaarimotiiviaihe jatkuu, mutta sävellaji muuttuu. Myös orkestraatio ohenee vähitellen 

kohti harjoitusnumeroa 16. Siinä alkaa ylöspäin menevistä puolinuoteista koostuva 

(pääteeman ensimmäinen tahti) jakso, joka johdattaa pääteeman uuteen tulemiseen. 

 

Tahdissa 256 (harjoitusnumero 17) pääteemaa alkaa jousilla ja käyrätorvilla. 

Äänenvoimakkuus on forte ja teema soitetaan alkuperäisessä tempossa. Seuraavassa 

tahdissa mukaan tulevat korkeat puut, trumpetit ja pasuunat, jotka alkavat soittaa 

fanfaariteemaa. Jakson karaktääri on mahtipontinen. Fanfaariteema jatkuu vielä puilla ja 

trumpeteilla harjoitusnumerossa 18 (Largamente), mutta jousien pääteemaa muuttuu 

tremolona soitettaviksi pitkiksi ääniksi. Käyrätorvilla on kvinteissä kulkeva puoli- ja 

kokosävelaskelista kostuva neljäsosakuvio, joka kulkee äänialaltaan käyrätorvelle erittäin 

korkealla. Fanfaariaihe tulee viimeisen kerran pasuunalla tahdissa 276. Sen jälkeen vaskilla 

jatkuvat neljäsosakuviot, jousilla tremolot. Äänenvoimakkuus vaimenee ja tempo hidastuu 

kohti viisi tahtia kestävää ja puolinuoteista koostuvaa Meno mosso -jaksoa 
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Sävellyksen codassa (tahti 288) tempo palaa jälleen alkuperäiseen. Tahdissa 290 sordinoitu 

trumpetti alkaa soittaa fanfaarimotiivia (2). Motiivi poikkeaa aikaisemmasta, koska nyt se 

on augmentoitu (harvennettu). Säestyssoittimina ovat klarinetit ja fagotit, jotka soittavat 

puolinuotteina vain kahta ääntä (klarineteilla soiva e ja fis, fagoteilla c ja d). Tahdissa 298 

tulevat puolinuotteja mukaan soittamaan jouset. Tempo hidastuu kohti viimeistä jaksoa, 

Meno largamente (harjoitusnumero 20). Sen huilusoolossa muistellaan puolestaan alun 

pääteemaa. Sävellaji on nyt a-molli (sävellyksen alussa d-molli). Orkestrointi on ohut: 

mukana on vain jouset ja timpani, jolla on neljäsosia c:llä ja f:llä ja lopussa tremolo f-

äänellä. Teos päättyy huilun ja jousien smorzandona soiviin a-mollin kolmisoinnun pitkiin 

ääniin. 

 

 

5.3 Teosten esitykset  

 

Muunnelmia eteläpohjalaisesta kansanlaulusta -sävellyksen orkesteriversion ensiesitys oli 

13.4.1937. Sen esitti Ylioppilaskunnan Soittajat johtajanaan Jussi Blomstedt (myöh. Jalas). 

(Ylioppilaskunnan soittajat 1937.) Teos esitettiin myös 8. lokakuuta 1939 Konservatoriolla 

pidetyssä kaupunginorkesterin ”Kansankonsertti III:ssa”. Sävellys kuultiin konsertin 

neljännessä esitysnumerossa, jonka otsikkona oli ”Nuoria Sävelseppoja (ensi kerran)”. 

Marvian teoksen kanssa saman otsikon alla kuultiin Tauno Pylkkäsen Legenda ja Toimi 

Penttisen Pilviä (Hattaroita  Vihuri). Kaupunginorkesterin kapellimestarina toimi Arvo 

Hannikainen. (Anonyymi 1939.) Muunnelmien orkesteriversio esitettiin myös Marvian 

johtaman RUK:n 46. Kurssin Orkesterin esittämänä Porin Teatterissa 15.6.1940 

(Anonyymi 1940). Vaasan Orkesteri puolestaan esitti teoksen konsertissaan 8.2.1941 

kapellimestari Franz Hasen johdolla. Lehtikritiikissä teosta kehuttiin ”miellyttäväksi 

ohjelmanumeroksi”, joka ”osoitti tekijänsä rikasta mielikuvitusta ja harvinaisen 

monipuolista sointiaistia.” (Nimimerkki Se 1941.) 
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Muunnelmien orkesteriversio on nauhoitettu Yleisradion kantanauhalle vuonna 1964. Siinä 

esitystä johtaa Erik Cronvall ja orkesterina on Radio Orkesteri. (Fono 2015a.) Esityksestä 

on jätetty 7. muunnelma pois. Nauhoitteen laadussa on sekä äänitysteknisessä että 

esitysmielessä toivomisen varaa. Soiton laatu on epätasaista: paikka paikoin orkesteri 

kuulostaa erittäin hyvältä, mutta välillä puutteita on esimerkiksi sävelpuhtaudessa ja 

rytmissä. Tulkinnallisella puolella esitystempot eivät aina vastaa partituurissa annettuja 

tempomerkintöjä, esimerkiksi teeman esittely on liian hidas. Muunnelmien pianoversiosta 

ei ole nauhoitetta. 

 

Tarun ensiesitys oli neljän säveltäjän (Taneli Kuusisto, Jouko Tolonen, Einari Marvia, Ahti 

Sonninen) yhteiskonsertissa Helsingin yliopiston juhlasalissa 14.10.1948. Teoksen esitti 

Helsingin kaupunginorkesteri säveltäjän itsensä johdolla. Konsertin lehtiarvosteluissa 

sävellystä kiiteltiin kauniista melodia-aiheista, mutta teosta moitittiin liian pitkäksi. (Ks. 

Nimimerkki V.V. 1948; Aaltoila 1948.) Sävellys kuultiin myös saman säveltäjäryhmän 

konsertissa Turussa 8.11.1949 Turun kaupunginorkesterin esittämänä. Turun lehdistössä 

sävellystä puolestaan kehuttiin värikkäästi orkestroiduksi ja sen melodioita luontevasti 

kehitellyiksi. (Nimimerkki E.O.S. 1949.) Taru esitettiin myös Jyväskylän kaupungin-

orkesterin konsertissa Taulumäen kirkossa 13.11.1975. Timo Mäkinen (1975) kirjoitti 

sävellyksestä Keskisuomalaisen arvostelussaan näin: 

 

Piakkoin 60- vuotta täyttävän Einari Marvia sinfoninen runo Taru on valmistunut 

1940. Se on laskettava kansalliseen jälkiromantiikkaan kuuluvaksi. Moderneja 

piirteitä teoksessa on tuskin lainkaan. Sen sijaan se on helposti lähestyttävä ja hyvin 

soiva, joskaan sävelaiheet eivät keksinnältään ole kovin omaperäisiä. Marvian 

sävellyksiä kuulee nykyisin liian harvoin.  

 

Tarusta on tehty kantanauha Yleisradion Arkistoon vuonna 1955. Radio Orkesterin 

esityksen johtajana on Paavo Berglund. (Fono 2015a.) Esityksestä huomaa teoksen tekniset 

vaikeudet: nopeissa kohdissa orkesterin yhteissoitto on rytmisesti epätarkkaa. Varsinkin 

teoksen alkupuolella orkesterin sointi vaikuttaa varsin ohuelta, mikä voi johtua huonosta 
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nauhoituksesta tai orkesterin soittokyvyn puutteesta, tai molemmista. Jos vertailee 

Muunnelmia eteläpohjalaisesta kansanlaulusta vuonna 1964 ja Tarusta vuonna 1955 

tehtyjä nauhoituksia, voi todeta, että Radio Orkesterin soitto on kehittynyt yhdeksässä 

vuodessa huomattavasti.  
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6. KAMARIMUSIIKKISÄVELLYKSET 

 

Marvian sävellystuotanto on keskittynyt lähinnä piano- ja lauluteoksiin ja varsinaisia 

kamarimusiikkiteoksia on vain kaksi (ks. Hjelt & Tolvanen 2011). Viimeksi mainittuja ovat 

vuonna 1936 valmistunut kvartetto huilulle, oboelle, klarinetille ja fagotille, johon lisättiin 

myöhemmin käyrätorviosuus (Salmenhaara 1999) sekä vuonna 1931 sävelletty nocturne 

pianotriolle. 

 

 

6.1 Puupuhallinkvartetto, op. 12 

 

Marvian puupuhallinkvartetto on soivasti kirjoitettua musiikkia. Sävellyksessä on myös 

otettu hyvin huomioon kukin soittimen ominaispiirteet sekä tekniset rajoitukset. 

Kolmiosainen teos on tyyliltään pääosin uusklassinen, mutta toisessa osassa on 

kansallisromanttisia ja impressionistisia piirteitä. Sävellys noudattaa klassisen sonaatin 

muotorakennetta muuten, mutta ensimmäinen ja toinen osa vaihtavat paikkaa. Marvian 

kvartetossa ensimmäinen osa on scherzo ja toinen osa muodoltaan sonaattimuotoa 

muistuttava. Teoksen kesto on 17 minuuttia (Music Finland 2015a). 

 

Marvia kirjoitti kvartettonsa lopputyönä opettajalleen Erkki Melartinille keväällä 1936. 

Orlando-kvintetin jäsenet kantaesittivät kvarteton ensimmäisen ja toisen osan Helsingin 

Konservatorion oppilaskonsertissa kevätlukukauden 1936 aikana. (Salmenhaara 1999.) 

Kokonaisuudessaan teos esitettiin Marvian sävellys-oppiaineen kurssitutkinnossa 11.5.1936 

klo 13. (Melartin 1936.) Myöhemmin Orlando-kvintetin aloitteesta kvartettoon lisättiin 

käyrätorviosuus (Salmenhaara 1996b:557).  

 

Teoksen kvartettoversion esittämisestä ei tutkinnon jälkeen ole merkintöjä ennen 1990-

lukua. Sävellyksen uudelleen esittäminen sai alkunsa, kun Marvia vei kvarteton nuotit 

nähtäväksi lääkärilleen Kimmo Luomanmäelle, joka on myös erittäin taitava klarinetisti. 



 

 

 

71 

Luomanmäen kokoama soittoporukka, tuleva Marvia-kvartetti alkoi esittää jälleen teosta, 

jota ei ollut tiettävästi esitetty vuosikymmeniin. (Aroheimo 2015b.) Vuonna 1996 Marvia 

omisti teoksen edellä mainitulle kvartetille, joka on myös nauhoittanut sen Yleisradiolle 

vuonna 1992. Yhtyeen jäsenet olivat tuolloin Jari Sinkkonen, huilu, Päivi Kärkäs, oboe, 

Kimmo Luomanmäki, klarinetti ja Juhani Tapaninen, fagotti. (Salmenhaara 1999.) 

Kvartetto osoittautui käyttökelpoiseksi ja Warner Chappell julkaisi teoksen vuonna 1999 

(Aroheimo 2015b). Sävellys esitettiin myös Lohjan kaupunginorkesterin 

kamarimusiikkikonsertissa keväällä 2001 ja Tuusulanjärven kamarimusiikkiviikolla vuonna 

2002 (ks. Tuusulanjärven Kamarimusiikki 2002). Marvian juhlavuonna 2015 teosta on 

esitetty ainakin Emäsalon musiikkijuhlilla (Emäsalon musiikkijuhlat 2015) ja Marvia-

konsertissa Sinebrychoffin taidemuseossa Helsingissä. 

 

Marvian puhallinkvartetossa huilu on keskeisessä asemassa. Sävellys palkittiinkin vuonna 

2001 kunniamaininnalla Yhdysvalloissa National Flute Associationin kilpailuissa, johon 

osallistui yli 450 sävellystä (Tarasti 2006:239). 

 

Puhallinkvarteton kokoonpano on melko harvinainen. Pitkään on ollutkin käsitys, että 

Marvian kvartetto on jäänyt ainoaksi kyseiselle soitinkokoonpanolle kirjoitetuksi 

sävellykseksi Suomessa (Alanne 1995). Music Finlandin sävellysluettelosta löytyy 

kuitenkin kaksi vastaavan kokoonpanon teosta: Toivo Elovaaran Johdanto ja Fuuga (1933) 

sekä Fridrich Brukin Aro  sarja puupuhallinkvartetille (1957) (ks. Music Finland 2015b).  

Koska Bruk on syntyjään ukrainalainen ja muuttanut Suomeen vasta vuonna 1974, ei hänen 

teostaan voida pitää suomalaisena sävellyksenä (ks. Bruk 2015).  

 

Kirkkomuusikko-säveltäjä Toivo Elovaaralla (19071978) on paljon yhteneväisyyksiä 

Marvian kanssa, muun muassa opiskeluhistorian suhteen. Marvian tavoin Elovaara oli 

Erkki Melartinin suojatti ja tämän johdolla hän opiskeli kontrapunktia ja sävellystä. 

(Soranummi 1998:49.) On mahdollista, että Marvia nuorena sävellysoppilaana on ollut 

edes jollakin tavoin Elovaaran kanssa tekemisissä. Vaikka Elovaaran sävellys ei 

muistutakaan kvartettoa, voi olla, että Marvia on saanut idean kolme vuotta myöhemmin 
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sävelletyn kvartettonsa kokoonpanoon, jos ei suoraan Elovaaran teoksesta, niin ainakin 

Melartinin välityksellä. 

 

 

6.1.1 Ensimmäinen osa. Allegro 

 

Erkki Salmenhaara mielestä kvarteton ensiosan pääteema tuo mieleen Leevi Madetojan 

konserttialkusoiton (Salmenhaara 1996b:558). Ehkä teemojen staccatomaisuudessa on 

hieman samankaltaisuutta (ks. esimerkit 10, 11 ja 12), mutta muuten teokset eivät muistuta 

paljoakaan toisiaan. Konserttialkusoitto on paljon dramaattisempi ja kehittelevämpi, kun 

taas puhallinkvarteton 1. osa on kepeän raikas. Kvarteton ensimmäisen osan muotorakenne 

on ABA. A-osan sävellaji on F-duuri, Trio-osan (B) doorinen b-molli. Trion jälkeen 

sävellyksen alkuosa kertautuu.  

 

Ensimmäinen osa alkaa kolmen tahdin pituisella johdannolla, jonka toisessa tahdissa huilu 

alkaa esitellä tulevan pääteeman toisinpäin menevillä sävelkuluilla (ks. esimerkki 10). 

Tahdissa neljä alkava varsinainen teema koostuu ylöspäin menevistä terssiasteikosta 

kahdeksasosanuotteina (staccatossa) ja tahdin lopussa olevasta kuudestoistaosakuviosta (ks. 

esimerkki 11).  

 

Esimerkki 10. Marvia: Kvartetto 1.osa, tahti 2. Huilu. 

 

Esimerkki 11. Marvia: Kvartetto 1. osa, tahti 4. Oboe. 

© Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantajan luvalla. 
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Esimerkki 12. Madetoja: Konserttialkusoitto, tahdit 13. Huilu I. 

© Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantajan luvalla. 

 

Teemaa varioidaan esimerkiksi rytmin muutoksilla ja täyttämällä terssikulkujen välejä 

kuudestoistaosanuoteilla. Samaa teemaa ovat myös oktaavihypyt legatossa ja osittain niihin 

perustuvat kolmisointupohjaiset kahdeksasosista ja kuudestoistaosista muodostuvat kuviot 

(ks. tahdit 2123 ja 25). 

 

Osan tahtilajiksi on merkitty 4/4, mutta osan karaktäärin huomion ottaen tahtilaji voisi 

hyvin olla alla breve, kahteen. Triojaksoa voisi luonnehtia sanalla keinuvarytminen 

(Salmenhaara 1999). Kaarituksilla ja aksenteilla on saatu aikaan, että tahdin painopiste on 

neljännellä iskulla (ks. esimerkki 13). Tempoltaan trio on osan alkua hitaampi, allegretto 

espressivo. Osan kesto on sävellyskäsikirjoituksessa (1936) olevien huilisti Michele 

Orlandon merkintöjen mukaan 6,5 minuuttia. 

 

 

Esimerkki 13. Trio-osan kaksi ensimmäistä tahtia. 

© Fennica Gehrman Oy, Helsinki. Julkaistu kustantajan luvalla. 
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6.1.2 Toinen osa. Nocturno 

 

Kvarteton toisen osan, Nocturnon (tranquillo, rubato) Marvia sai valmiiksi teoksesta 

ensimmäisenä 18.2.1936. Päiväkirjamerkinnöissään hän kertoo osasta näin: ”Se on, 

pitkähkö, impressionistinen, sonaattimuotoinen sävellys, johon olin kovasti tyytyväinen”. 

(Marvia 19301936.) Toinen osa on kuitenkin kvarteton osista hajanaisin ja myös 

sonaattimuotoa on vaikeaa hahmottaa.  

 

Osa alkaa improvisatorisella huilusoololla. Varsinainen pääteema on karaktääriltään laulava 

ja alkaa tahdissa 8. Kolme tahtia ennen sivuteemaa (tahti 22) on sävellajin vaihdos ja alun 

huilusooloa vastaava oboesoolo gis-mollissa. Triolikuvioinen, 3/4-tahtilajissa kulkeva 

sivuteema alkaa neljä tahtia ennen Più mosso -jaksoa, jossa sävellajina on aluksi H-duuri. 

Sivuteema moduloi ja sävellaji vaihtuu ennen kehittelyjaksoa gis-mollin kautta f-molliksi. 

Kehittelyjaksossa (tahdit 5774) kehitellään vain sivuteemaa. Kertausjaksossa (tahti 75) on 

jälleen alun huilusoolo ja sen jälkeen pääteema pääsävellajissa tahtiin 98 asti, jonka jälkeen 

tulee coda. Kertausjaksossa ei kerrata sivuteemaa lainkaan.  

 

Osan impressionistisuus ilmenee muun muassa vapaarytmisyytenä: tahtilajit vaihtuvat 

usein ja mukana on paljon temponmuutoksia. Impressionismista kielii myös runsas 

kokosävelasteikkojen käyttö ja rinnakkaiset kvintit. (Ks. Vuori 2013.) Osa on melko 

tonaalinen ja siinä on myös kansallisromanttisia piirteitä. 

 

Toisessa osassa on huilulla mahdollinen kirjoitusvirhe tahdissa 14 ja vastaavanlaisessa 

paikassa tahdissa 93. Tahdin alussa etumerkin mukainen des on palautettu d:ksi ja 

palautusmerkki olisi näin voimassa koko tahdin ajan, myös kolmannen iskun 

sekstolikuvion des-äänellä. Samanaikaisesti huilun d3:n kanssa soi klarinetin 

säestyskuviossa des1. On epätodennäköistä, että Marvia olisi tietoisesti käyttänyt näin 

vahvaa dissonanssia, koska niitä ei esiinny teoksessa muutenkaan eikä ylipäätäänkään 

Marvian sävellyksissä. Myöhemmin, tahdissa 17 (ja 93) sama sävelaihe toistuu kvinttiä 

alempana. Siinä g on alennettu ges:ksi. On yllättävää, ettei mahdollista kirjoitusvirhettä ole 
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huomattu aikaisemmin, kun korvaa häiritsevä ”virhe” on päätynyt julkaistuun nuottiin ja 

jopa Marvia-kvartetin nauhoitukseen asti. Marvia on käyttänyt samaa kohtaa myös 

Sillankorvan emäntä -elokuvan musiikkina. Siinä sävelkulun alussa palautettu d muuttuu 

kolmannen iskun kuvioissa jälleen des:ksi (ks. Unho 1953). 

 

 

6.1.3 Kolmas osa. Finale, vivace (Rondo) 

 

Kolmas osa, Finale, vivace (Rondo) on nimensä mukaisesti rondomuotoinen ABACA ja 

karaktääriltään osa on tanssillinen (ks. esim. Hildén 2015). Osan sävellaji on F-duuri. A-

jaksossa osan teemaa varioidaan vaihtamalla rytmiä, muuttamalla harmoniaa, pidentämällä 

ja kehittämällä aihetta sekä lisäämällä muunnesäveliä. Osan alussa huilu ja oboe soittavat 

melodiaa kaksi ensimmäistä tahtia, sitten klarinetti ja fagotti kaksi seuraavaa. Soitinparit 

vuorottelevat näin tahtiin 9, josta lähtien kaikki soittimet ovat mukana lähes tasavertaisesti. 

Vaikka huilulla on varsinainen melodia, soittavat muut tahtia 3 ja 4 muistuttavia 

sävelkuviota. B-osan (tahdit 3572) teema muodostuu tahdin alussa olevasta 

neljäsosanuotista ja kahdeksasosanuoteista. Jakson alussa teema on huilulla ja klarinetilla, 

mutta aihe siirtyy jakson aikana soittimelta toiselle. Teema myös moduloi. Seuraava A-osa 

alkaa tahdissa 73. Ennen C-osaa on kuuden tahdin mittainen Meno mosso -jakso, josta tulee 

hitaamman tempon myötä johdanto tulevaan jaksoon. C-osassa sävellaji muuttuu Des-

duuriksi. Jakso on edellisiä jaksoja lyyrisempi ja sen teema kulkee aluksi tahdeissa 

102109 oboen ja klarinetin kaanonina. Fagotti tulee mukaan tahdissa 109 ja seuraavasta 

tahdista lähtien se soittaa klarinetin kanssa duettoa, lukuun ottamatta oboen pientä 

välikommenttia, tahtiin 120 asti. Koko kvartetti on jälleen koossa tahdissa 122, jossa oboe 

soittaa melodiaa. Huilu ja oboe vuorottelevat melodia-instrumenttina koko jakson loppuun, 

tahtiin 151 asti, jonka jälkeen tulee jälleen A-osa. Osan loppu, viimeiset neljä tahtia on 

muuta osaa hitaampi, largamente ja karaktääriltään mahtipontinen. Marvia-kvartetti tekee 

nauhoituksessaan kahteen viimeiseen tahtiin tempon kiihdytyksen (jota ei ole merkitty 

nuottiin), jolloin kohta muistuttaa hieman Marvian Armahan kulku -laulun loppua. 
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Sävellyksen käsikirjoituksessa on joukko pieni kirjoitusvirheitä, esimerkiksi legatokaaria 

tai aksentteja puuttuu tai ne on epäloogisesti kirjoitettu (esimerkiksi kahdessa samanlaisessa 

kohdassa on eri kaaritukset). Valitettavasti kustannettuun nuottiin ei näitä ole korjattu.  

 

 

6.2 Puhallinkvintetto  

 

Puhallinkvintettoversio kvartetosta esitettiin Marvian ensimmäisessä omassa 

sävellyskonsertissa Konservatoriolla marraskuun 25. päivä 1945. Sen esitti Orlando-

kvintetti jäseninään Michele Orlando, huilu, Kaarlo Pietikäinen, oboe, Juho Tiainen, 

klarinetti, Kaarlo Katrama, käyrätorvi ja Erkki Nikander, fagotti. (Sävellyskonsertti 1945.) 

Omien muistiinpanojensa mukaan säveltäjä piti alkuperäistä kvartettoa kvintettoa 

parempana. Käyrätorviosuus oli lisätty teokseen yhtyeen käyrätorvistin toivomuksesta ja 

osuuden Marvia oli kirjoittanut ”pitkin hampain” (Salmenhaara 1996b:557). 

Käyrätorviosuus on valitettavasti kadoksissa, eikä sitä ole löytynyt Marvian omista 

arkistoista, eikä muualtakaan lukuisista etsinnöistä huolimatta. Kvintettiversiosta ei ole 

myöskään äänitettä.  

 

 

6.3 Nocturne 

 

Vuonna 1931 valmistunut nocturne pianotriolle on Marvian ensimmäisiä muulle kuin 

pianolle sävellettyjä instrumentaaliteoksia. Päiväkirjamerkinnöissään hän kirjoittaa sen 

valmistuneen 20.11.1931, mutta sävellyksen käsikirjoituksen mukaan lisäyksiä on tehty 

vielä kahtena seuraavanakin päivänä. (Marvia 19311936.)  Nocturne (1931) on 88 tahdin 

pituinen, kestoltaan 4,5 minuuttia. Sävellys alkaa a-mollissa, mutta sävellaji vaihtuu 

kappaleen aikana kaksi kertaa A-duuriksi ja se loppuu myös duuriin. Vaikka 

tempomerkintä tranquillo ma non troppo lento viittaakin rauhallisuuteen, on teoksessa 
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leikkisiä ja dramaattisiakin jaksoja. Tyyliltään nocturne on myöhäisromanttinen 

kromaattisine sävelkulkuineen ja siinä on selkeästi huomattavissa Marvian oma 

pianistitausta. Piano-osuus ennakoi runsaudellaan tulevia liedejä. 16-vuotiaan nuoren 

miehen kirjoittamaksi sävellys on yllättävänkin kypsä. Marvia esimerkiksi varioi ja 

kehittelee alun pastoraalimaista teemaa ja sen säestystä taitavasti. Oppilasmaisuudesta 

kertovat pienet äänenkuljetusvirheet ja paikoitellen ehkä turhankin mahtipontinen piano-

osuus. Nocturnessa ei ole vielä havaittavissa Marvialle myöhemmin ominaista rikasta 

harmonian käyttöä.  

 

Nocturne sai kantaesityksensä 5.12.1931 Yhteiskoululla Toverikunnan juhlassa. Esittäjinä 

olivat Marvian itsensä lisäksi Lasse Haapanen, viulu ja Heikki Malinen, sello. (Marvia 

19301936.) Tiedossa ei ole, onko sävellystä esitetty tuon jälkeen. 
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7. SILLANKORVAN EMÄNTÄ 

 

Äänielokuvan tulo 1930-luvulla synnytti uuden musiikin lajin, elokuvamusiikin. Jo sitä 

ennen oli tehty musiikkia mykkäelokuviin, joista varhaisin Suomessa oli Armas Järnefeltin 

musiikki elokuvaan Laulu tulipunaisesta kukasta (1919). Elokuvaan sävellettyä musiikkia 

esitettiin myöhemmin myös itsenäisenä teoksena. Sitä vastoin äänielokuvamusiikin tekijät 

olivat enimmäkseen kevyen musiikin alalta. Varhaisimpia taidemusiikin piiristä tulleita 

elokuvamusiikin säveltäjiä oli Leevi Madetoja. Hän sävelsi musiikin vuonna 1936 Johannes 

Linnankosken romaaniin perustuvaan ja Teuvo Tulion ohjaamaan elokuvaan Taistelu 

Heikkilän talosta. Myöhemmin myös monet muut taidemusiikin säveltäjät tekivät 

filmimusiikkia. Näitä olivat muun muassa Sulho Ranta, Uuno Klami, Ahti Sonninen, Taneli 

Kuusisto, Tauno Pylkkänen ja Einar Englund. (Salmenhaara 1996b:402404.) Einari 

Marvia sävelsi musiikin Ilmari Unhon viimeiseksi ohjaustyöksi jääneeseen elokuvaan 

Sillankorvan emäntä (1953) (Elonet 2013). 

 

 

8.1 Elokuvan yleiskuvaus ja juoni  

 

Sillankorvan emäntä perustuu Hilja Kilven näytelmään vuodelta 1915 ja käsikirjoituksen 

siihen on tehnyt Usko Kemppi. Elokuvan pääosissa näyttelevät Helena Futtari (Mailiisa, 

Sillankorvan emäntä), Aku Korhonen (Savelan Eetu), Elina Pohjanpää (Sillankorvan 

Johanna) ja Helge Herala (Hallan Jaakko). Savelan Eetua näyttelevä Aku Korhonen 

palkittiin suorituksestaan Jussi-palkinnolla. Elokuvan ensi-ilta oli 4.9.1953 Helsingissä 

Kalevassa ja Kino-Palatsissa, Lahden Ilveksessä, Porin, Tampereen ja Turun Kino-

Palatseissa sekä Vaasassa Ritzissä. (Elonet 2013.) Kotimaan lisäksi Sillankorvan emännän 

levitys ylsi myös ulkomaille (Bagh 2005:246). Elokuvaa on myös esitetty lukuisia kertoja 

televisiossa Ylen ja MTV:n kanavilla (Elonet 2013).  
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Elokuvan juoni on seuraavanlainen: Sillankorvan vauraan maalaistalon isäntä on kuollut. 

Taloa jäävät asuttamaan Sillankorvan emäntä, Mailiisa ja hänen tyttärensä Johanna, joiden 

keskinäiset välit ovat viileähköt. Naapurin iäkäs isäntä, Savelan Eetu on ihastunut 

emäntään, mutta tämä on puolestaan iskenyt silmänsä nuoreen Hallan Jaakoon elokuvassa 

Jaakko, jonka kanssa emäntä mielessään suunnittelee avioliittoa. Mutta Hallan Jaako 

rakastuukin Johannaan, jota hän kosii salassa emännältä. Kun Mailiisa saa tietää 

suunnitelmista, hän raivostuu ja kieltää Jaakoa tulemasta taloon. Pari jatkaa kuitenkin 

tapaamisiaan öisin. Emäntä haluaa ratkaista ongelman naittamalla alaikäisen tyttärensä 

Savelan Eetulle. Kun Jaako ja Johanna saavat tietää äidin suunnitelmasta, he päättävät 

karata. Seuraa kahakka, jossa Johanna saa melkein surmansa. Nuoripari pääsee lopulta 

matkaan ja Sillankorvan ylpeä emäntä joutuu nöyrtymään. (Kemppi s.a.) 

 

Elokuvan käsikirjoituksen pohjana käytetyn Hilja Kilven vuonna 1915 valmistuneen 

näytelmän asenteet ja tunnelma ovat siirretty lähes sellaisenaan muutoin 50-luvun 

elokuvaan (Elonet 2013). Maisemien ja olosuhteiden kuvauksessa Sillankorvan emäntä on 

entisaikojen maalaiskuvausta parhaimmillaan. 

 

 

 

Elina Pohjanpää (Johanna) ja Helge Herala (Hallan Jaakko) Sillankorvan emännässä vuonna 1953 

(Anonyymi 1953). 
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7.2 Elokuvan musiikki 

 

Sillankorvan emäntä on tyypillinen maalaisdraama, jossa on nykymittapuusta katsottuna 

melko vanhanaikaiset näkemykset. Myös Marvian musiikki on sovinnaista ja sävellyksestä 

puuttuvat modernin musiikin tyylipiirteet ja tehokeinot. Tyyliltään musiikki on etupäässä 

myöhäisromanttista tai uusklassista. Jossain kohtauksissa säveltäjä on käyttänyt 

kansansävelmien tapaisia aiheita, jotka sopivat erinomaisesti elokuvan juoneen ja 

miljööhön. 

 

Marvia käyttää Sillankorvan emännässä paljon otteita jo aikaisemmin sävelletyistä 

teoksistaan, muun muassa puhallinkvartetosta (1936). Ei ole kovinkaan epätavallista, että 

elokuvaan sävelletystä musiikista on muokattu jälkeenpäin itsenäinen sävellys, 

esimerkkeinä Madetojan Taistelu Heikkilän talosta -elokuvasta syntynyt Maalaiskuvia, op. 

77 (Pulliainen 1999) tai Einar Englundin Valkoisen peuran teemoista tehty orkesterisarja 

(ks. esim. Juva 1995:208 ). Myös Helvi Leiviskä käytti Juha-elokuvan (1937) musiikkia 

jopa kahteen orkesterisarjaan, joista toinen, nro 1, op. 8 valmistui jo ennen elokuvan 

ilmestymistä vuonna 1934 (Tarasti 1996). Sillankorvan emännän alkupuolella Mailiisan ja 

Johannan kohtauksessa kuullaan puhallinkvarteton toinen osa melkein kokonaan ja lähes 

sellaisenaan orkestroituna sinfoniaorkesterille. Kohtauksen väliin ja loppuun on lisätty uutta 

materiaalia, josta tosin välillä on vaikeaa saada selvää huonon äänitystekniikan takia (ks. 

Unho 1953.) Musiikki on ehkä lisätty kohtaukseen jälkikäteen, koska sitä ei löydy 

partituurista. Sen sijaan Marvian elokuvasävellyksen irtoluonnoksista löytyy merkintöjä 

kohtauksen musiikista. Tuulen kehtolaulu (1946) soi orkestroituna ilman laulua Johannan ja 

Jaakon tapaamisessa hautausmaan kupeessa ja puhallinkvarteton ensimmäistä osaa 

(orkesterin esittämänä) kuullaan Johannan vieraillessa Anttilassa. Jaakon hevosajelu-

kohtauksessa sen sijaan puhallinkvarteton 1. osan teemoja varioidaan.  

 

Elokuvan alkusoitto on melko lyhyt, mutta mahtipontinen ja hyvin orkestroitu, kuten koko 

sävellys ylipäätäänkin. Ooppera-alkusoittojen tapaan elokuvan alkusoitto on kooste 

myöhemmin tulevista sävelaiheista. Kun alkusoiton loppupuolella kuvaan tulevat mukaan 
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hevoskärryt, jousien soitto muuttuu kuudestoistaosastaccatoiksi ja pizzicatoiksi, ikään kuin 

kuvastaen hevosien kavioiden kapsetta. Hevosten kävelyn hidastuttua myös musiikissa 

tapahtuu ritartando. Samanlainen soittotapa ilmaisee elokuvassa myöhemminkin 

hevoskärryjä. Elokuvamusiikin termistössä edellisen esimerkin kaltaista, kuvaa 

myötäilevää musiikkia kutsutaan parafraasiksi (Juva 1995:211). Tuulen yltymistä Marvia 

kuvaa jousten ylöspäin sekvensoivilla ja voimistuvilla sävelkuluilla.  

 

Polarointia eli selventävää musiikkia käytetään korostamaan tilanteen tunnelatausta. Sen 

teho perustuu siihen, että yleisö on tottunut kuulemaan tietynlaista musiikkia tietyissä 

tilanteissa. (Juva 1995:212213.) Sillankorvan emännässä seuraa pian alkusoiton jälkeen 

kuolleen isännän puhe haudan takaa, jossa mystistä tunnelmaa luovat jousien tremolot. 

Matalien vaskien sisääntulo ennakoi emännän epäilystä tyttärensä ja Jaakon salaisesta 

tapaamisesta aitassa. Yöllisessä hiiviskelykohtauksessa jännitystä luovat jousien 

synkooppirytmit ja uhkaavaa tunnelmaa kuvaavat patarummun iskut. 

 

Elokuvan alkupuolella Marvia käyttää musiikkia pitkän aikaa hyvin säästeliäästi tai ei 

ollenkaan, mikä on järkevää, koska puheosuuksista saa silloin paremmin selvää. Elokuvan 

henkilökohtauksien välissä on lyhyitä luontokuvauksia vuodenaikojen vaihtumisesta, jotka 

musiikin siivittämänä kertovat ajan kulumisesta elokuvan tapahtumissa. Kevään saapumista 

ja auringon esiin tulemista pilvien takaa Marvia ilmaisee musiikilla, jossa huiluilla on 

melodia kolmannessa oktaavissa. Elokuvamusiikintutkija Martin Skilesin mukaan eri 

instrumenttiäänillä on eri vaikutustapoja: huilun ylärekisteri kuvastaa laveutta, 

näyttämöllistä valoisuutta ja ystävällisyyttä. (Juva 1995:225). Myöhemmin Johannan ja 

Jaakon tapaamisessa Marvia käyttää jousiston ja huilun lisäksi klarinetteja, jonka 

keskirekisteri ilmaisee Skilesin mukaan soinnukkuutta ja romanttisuutta (ks. emt:225). 

 

Kun Jaako tapaa Johannan Anttilassa ja sanoo hänelle: ”Mutta sinähän olet kaunis, 

Johanna!”, taustalla soivat hempeät jouset. Samantapainen jousimusiikki soi, kun Jaako 

kosii Johannaa. Toisaalta myöhemmin Jaakon ja Johannan pitkässä lemmenkohtauksessa ei 

ole musiikkia lainkaan. Emännän ja Savelan hevosten aika-ajoissa musiikki tuo mieleen 
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eteläpohjalaiset kansansävelmät. Varsinaisessa hevoskilpailussa vauhtia ilmaisee 

kuudestoistaosajuoksutuksia sisältävä musiikki, joka tuo mieleen Sibeliuksen. Myöhemmin 

välienselvittelykohtauksessa on kahdeksasosakuvioita, jotka muistuttavat huomattavan 

paljon Sibeliuksen Finlandiassa olevia kuvioita. Kohtauksessa, jota on edeltänyt Savelan 

kosinta, kuullaan karrikoidusti pieni lainaus Mendelssohnin häämarssista. Fragmentti antaa 

kuulijalle mielleyhtymän pieleen menneestä naimayrityksestä. Samantapainen aihe on 

esiintynyt jo alkusoitossa, mutta sitä ei vielä siinä vaiheessa yhdistä häämarssiin. 

Välienselvittelykohtaus on koko elokuvan huippukohta. Sen dramatiikkaa korostaa 

musiikin orkestrointi: koko orkesteri pauhaa täydellä teholla.  

 

Usein elokuvissa on mukana myös diegeettistä musiikkia eli musiikki saa selityksensä 

tarinatilassa. Diegeettinen musiikki voidaan vielä jakaa kahteen osaan: äänilähde on 

kuvauksen sisällä (”on screen”) tai kuvarajauksen ulkopuolelle jäävä (”off screen”). (Juva 

1995: 209210.) Ensiksi mainittua on Sillankorvan emännän tanssikohtaus Anttilassa, jossa 

naiset hyräilevät ’Kulkurin valssia’ ja tanssivat sen tahtiin. Lisäksi Johanna (Elina 

Pohjanpää) lauleskelee pihatöissään ’Tammerkosken sillalla’ -laulua. (ks. Elonet 2013.) 

Savelan Eetun rallattelu korostaa myös hänen iloisuuttaan saatuaan Johannan kosioluvan 

emännältä.  

 

Elokuvan musiikin esitys on pääosin laadukkaasti toteutettua. Puhaltimien äänenkvaliteetti 

on hyvä ja jousisto soi kauniisti. Ainoastaan hevoskilpailukohtauksessa viulujen soitto 

ylärekisterissä jättää toivomisen varaa. 

 

Kriitikoiden mukaan Marvia debytoi elokuvasäveltäjänä onnistuneesti, vaikkakin äänitystä 

moitittiin puuromaiseksi (Elonet 2013). Puheesta onkin välillä vaikea saada selvää ja 

musiikki voisi kuulua paikoitellen selkeämpänä. Jörn Donner (1953) olisi palkinnut 

mielellään Marvian jopa Jussi-patsaalla, mikä ilmenee Vapaassa Sanassa 18.10.1953 

ilmestyneessä lehtijutussa: "Musiikin kohdalla voi puhua skandaalista. Harry Bergström, 

joka ei missään tapauksessa luo elokuvamusiikkia, sai palkinnon sivuuttaen sellaiset tekijät 

kuin Einar Englund (’Kultaa ja kunniaa’) sekä Einari Marvian (’Sillankorvan emäntä’). 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimukseni avulla minulle tuli mahdollisuus tutustua Einari Marviaan henkilönä 

arkistomateriaalin, kirjoitusten ja haastattelujen kautta sekä perehtyä hänen minulle 

tuntemattomaan, mutta laadukkaaseen sävellystuotantoonsa. Tutkielmassa tarkastelin 

Marvian sävellyksien ominaispiirteitä perinteisen musiikkianalyysin, kuten harmonia- ja 

muotoanalyysin sekä deskription keinoin. Puhallinkvartettoon perehdyin myös oman 

soittamisen kautta ja näin kiinnitin huomiota myös esityksellisiin näkökohtiin. 

Orkesteriteoksissa pureuduin erityisesti orkestraatioon. Kartoitin tutkielmassa Marvian 

koko sävellystuotannon. Pro gradu -työn tekeminen oli myös kiinnostava tutkimusmatka 

Suomen musiikinhistoriaan. Työni oli poikkeuksellista, sillä Marviasta ei ole tehty 

aikaisempaa, ainakaan yhtä laajaa tutkimusta. Näin tutkimukseni nostaa esille säveltäjän, 

joka ei kuulu suomalaisten säveltäjien kaanoniin. Käsittelin pro gradu -työssäni myös 

Marvian teosten esityksiä ja niiden reseptiota. 

  

Marvian henkilökuvaa tarkastellessa paljastuu henkilö, jolla oli kiinnostusta monenlaiseen 

eri toimintaan musiikin saralla. Julkaistujen teosten, tutkimusten, artikkeleiden ja muiden 

kirjoitusten lukumäärän perusteella voi vain hämmästellä hänen valtavaa työteliäisyyttään 

ja tunnollisuuttaan. Tuotteliaisuuden lisäksi Marvian tekemisistä kuvastuu tinkimätön 

laadun taju. Marvialle olivat tärkeitä perinteiset arvot: koti, perhe ja isänmaa. Suhteesta 

perheeseen kertovat muun muassa tyttären Tarun lapsuudenkuvaukset, isänmaallisuudesta 

toiminta RUK:n orkesterin kapellimestarina ja suuri kunnioitus marsalkka Mannerheimia 

kohtaan. Marvia oli vapaamuurarien jäsen ja teki tutkimuksia muun muassa liikkeen 

rituaalimusiikista. Hänestä välittyy myös kuva laajasti yleissivistyneenä humanistina, jota 

kiinnostivat musiikin ohella muut taiteenlajit ja vieraat kielet. Vaativan työn ohessa Marvia 

oli seuramies, joka piti juhlista pilke silmäkulmassa. 

 

Marvia aloitti määrätietoisen säveltämisen jo teini-iässä. Hänen varhaisimmat 

sävellyksensä olivat pianosävellyksiä ja tyyliltään romanttisia, usein Chopin-pastisseja. 

Myöhäisemmissä pianoteoksissa kuten sonaatti Des-duurissa ja In memoriamissa on jo 
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havaittavissa oma tyyli. 1930-luvun puolivälissä välissä Marvian säveltuotannon painopiste 

siirtyi yksinlauluihin. Lauluja tarkasteltaessa saa käsityksen laaja-alaisesta ja 

ammattimaisesta säveltäjästä. Ammattimaisuus ilmenee muun muassa sävellystekniikan ja 

eri tyylien hallinnassa. Laaja-alaisuudesta kertoo laulujen monipuolinen kirjo liedistä 

lastenlauluihin. Yksinlauluissa kuvastuu myös Marvian suuri kiinnostus ja ymmärrys 

runoutta kohtaan, joka ilmenee esimerkiksi sävykkäässä harmoniankäytössä. Hänen oma 

pianistitaustansa tulee hyvin esille usein teknisesti ja nuotinluvun kannalta vaativissa piano-

osuuksissa. Marvian sävellystyyli perustuu ensisijaisesti harmoniankäyttöön, ei niinkään 

melodioihin tai muihin musiikillisiin elementteihin. Hänen sävellyksensä, nuoruuden 

pianosävellyksiä lukuun ottamatta eivät yleensä edusta puhtaasti mitään tyylisuuntausta 

esimerkiksi impressionismia, vaan ovat usein yhdistelmiä monista eri tyyleistä. Atonalismi 

ja muut modernit tyylisuuntaukset jäivät Marvialle vieraiksi. 

 

Vaikka Marvian tyyli on tunnistettavaa, ei yksinlauluissa ole aina kovin selkeitä ja 

kekseliäitä melodioita, päinvastoin kuin esimerkiksi Melartinin tai Madetojan monissa 

yksinlauluissa. Sinänsä kiinnostavat harmoniat ja sointukulut eivät välttämättä vie melodiaa 

eteenpäin, vaan korostavat enemmänkin laulun tunnelmaa. Se, että Marvian lauluja 

esitetään kohtalaisen vähän nykypäivänä voi johtua siitä, etteivät melodiat ole erityisen 

mieleenpainuvia. Yleisilmeeltään laulut ovat joskus hieman ilottomia ja usein melko 

hidastempoisia. Kuten tutkimuksessani käy ilmi, Marvia totesi itsekin omien laulujensa 

surumielisyyden (Nimimerkki V.P.1952) ja päiväkirjamerkinnöissään hän toivoi 

säveltävänsä enemmän iloisia kappaleita (Marvia 19301936:23.10.1933). Melankolisuus 

on hieman ristiriidassa sen kuvan kanssa, mikä hänestä välittyy persoonana. Hauskat 

päivälliset humoristisine ohjelmineen, iloiset perhelomat, automatkat ja monet muut 

tapahtumat ovat antaneet hänestä käsityksen hassuttelijana ja huumorimiehenä. Kuitenkin 

yksinlauluissa on paljon ”helmiä”, joita toivoisi esitettävän enemmänkin, esimerkiksi 

Kuulutusmatka, Huhtikuu ja Härkätaistelija-sarja. Kahdessa ensiksi mainitussa laulussa on 

erityisen hieno, osittain impressionistinen tunnelma ja Härkätaistelija-sarjassa 

poikkeuksellista dramatiikkaa ja jopa paatoksellisuutta. Tutkielman kirjoittamisajan-

kohtana, kun Marvian syntymästä on kulunut sata vuotta, olisi suotavaa, että hänen 
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sävellyksensä otettaisiin aktiivisemmin esille. 

 

Marvian monipuolisesta sävellystuotannosta välittyy myös musiikillinen avarakatseisuus. 

Hän otti musiikin harrastajat huomioon säveltämällä ja sovittamalla käyttömusiikiksi 

soveltuvaa materiaalia kuten joululauluja ja lastenlauluja. Marvia ei myöskään kavahtanut 

populaarimusiikkia, mikä tulee ilmi hänen salanimillä säveltämissään kupleteissa ja 

iskelmissä. 

 

Muunnelmia eteläpohjalaisesta kansanlaulusta -teos on nykypäivän näkökulmasta 

katsottuna hieman vanhanaikainen sävellys. Muunnelmamuoto ei ole enää kovin suosittu 

sävellysmuoto, eikä välttämättä kansanlaulujen teemojakaan käytetä sävellysten pohjana 

samalla lailla kuten aikaisemmin. Jos ’Humalamäen sillalla’ -melodia on ollut vuonna 1935 

”liian kuluneeksi laulettu” (Särrä 1935), samaa ei voi sanoa siitä tänä päivänä: moni tuskin 

tuntee koko sävelmää. Tarkasteltaessa Marvian kahta orkesteriteosta, voidaan huomata, että 

hän on ollut myös taitava orkestroija. Esimerkiksi Tarussa Marvia kasvattaa orkestrointia 

hienosti alun hiljaisemmista kohdista kohti teoksen huippukohtia. On luultavaa, että 

orkestrointitaidot ovat kehittyneet myös hänen toimiessaan orkestereiden kapellimestarina.  

 

Myös Tarun draamankaari on hienosti toteutettu. Marvia kehittelee taitavasti teoksen 

pääteemaa ja motiiveja. Tarun motiiveilla on myös sinfonisen runon lajityypille ominaisia 

erilaisia karaktäärejä. Sävellys on mielenkiintoinen yhdistelmä sibeliaanisia sävyjä ja 

uusklassista tyyliä. Marvialla oli kyky hallita laajoja muotorakenteita, luoda oma 

kiinnostava sävelkieli ja käyttää orkesteria instrumenttina. Tästä syystä on sääli, että Taru 

on jäänyt hänen viimeiseksi varsinaiseksi orkesteriteokseen. 

 

Musiikki elokuvaan Sillankorvan emäntä on raikasta kuunneltavaa. Se luo kohtauksiin 

sopivaa tunnelmaa ja toteuttaa hyvin elokuvan genreen liittyvät kriteerit. Elokuvan 

maalaisidylliä Marvia korosti käyttämällä kansanmusiikin tapaisia aiheita. Dramatiikkaa 

hän loi muun muassa eri soitinvalintojen avulla ja erilaisten soittotekniikoiden kautta. 

Tutkimuksessani on kiinnostavaa havaita, että Marvia käytti elokuvamusiikissaan myös 
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aikaisemmin säveltämäänsä materiaalia, esimerkiksi katkelmia puhallinkvartetosta. Kuten 

Jörn Donnerin (1953) arvostelusta käy ilmi, Marvia onnistui tehtävässään hyvin ja onkin 

harmi, ettei hän jatkanut elokuvamusiikin säveltämistä Sillankorvan emännän jälkeen.  

 

Tutkielmassa käsiteltyjen sävellysten esitystiedoista voi päätellä, että teoksia on 

syntyajankohtanaan esitetty suhteellisen paljon. Toimiessaan kustannuspäällikkönä Marvia 

ei kuitenkaan halunnut käyttää asemaansa hyväksi sävellystensä, esimerkiksi laulujen 

julkaisemisessa, ja tämä vaikutti luonnollisesti myös niiden myöhäisempään esittämiseen.  

Puhallinkvartettoa esitetään nykyään säännöllisesti, mutta esimerkiksi orkesteriteokset ovat 

jääneet vuosien saatossa unohduksiin. Viimeiset esitystiedot Tarusta ovat vuodelta 1975 ja 

jo silloin kriitikko Timo Mäkinen (1975) harmitteli Marvian sävellysten vähäistä 

esittämistä. Varsinkin Tarusta olisi kiinnostavaa kuulla laadukas esitys esimerkiksi Radion 

sinfoniaorkesterilta, jonka tehtävään kuuluu Yleisradion toimintaperiaatteen mukaisesti 

myös suomalaisen kulttuurin vahvistaminen. Orkesteri hoitaa tehtäväänsä esittämällä aika 

ajoin ei-kaanoniin kuuluvien, vähemmän tunnettujen suomalaisten säveltäjien teoksia.  

 

Myös jatkotutkimusten kannalta Marvia on kiinnostava aihe. Kansalliskirjastoon koottu 

arkisto tarjoaa siihen ainakin loistavan lähdeaineiston. Tutkimuksen kohteena voisi olla 

esimerkiksi Marvia musiikintutkijana, jota puolta käsittelin omassa tutkielmassani vain 

ylimalkaisesti. 
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LIITE 

 

 
EINARI MARVIAN SÄVELLYSLUETTELO 

 

 
Einari Marvian sävellysluettelon laatimisessa on käytetty seuraavia lähteitä: Arsca-

tietokanta (taideyliopistojen kirjastojen kokoelmatietokanta), Fono.fi (Yleisradion 

äänitearkiston kirjastokäyttöön muokattu versio Fono-tietokannasta), Erkki Salmenhaaran 

laatima Marvian sävellysten luettelo teoksessa Suomalaisia säveltäjiä (1994), HelMet-

tietokanta (pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkko), Kansalliskirjaston 

Marvia-arkisto (Coll. 779), Kirkko ja Musiikki -lehdessä (1/1953) julkaistu Einari Marvian 

sävellysluettelo, Marjut Hjeltin laatima ja Jari Tolvasen täydentämä luettelo nro 688 (2011) 

Kansalliskirjastossa säilytettävästä Marvia-arkistosta Coll. 779, Marvian musiikkipäiväkirja 

vuosilta 19301936, Music Finlandin (2016) luettelo Einari Marvian sävellyksistä, Viola-

tietokanta (Suomen kansallisdiskografia) sekä Yleisradion Arkisto.  

 

Sävellykset on jaoteltu opusnumeroituihin ja opusnumeroimattomiin. Niiden yhteydessä on 

mainittu sanoittaja (lauluissa), sävellysvuosi (jos tiedossa), sävellyskäsikirjoituksen 

säilytyspaikka ja kustantaja sekä julkaisuvuosi ja/tai äänite ja sen kaupallinen tunnus (kun 

kyseessä on kaupallinen äänite).  

 

Luettelossa on käytetty seuraavaa lyhennettä: Coll. 779= Kansalliskirjaston Einari Marvia -

arkisto. 

 

 

Opusnumeroidut sävellykset 

 

 
Op. 1  Lauluja kansanrunojen sanoihin 

 

 1  Ikävöidessä (1933). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Kustantaja: 1955  

  nuottijulkaisussa 107 kitaralaulua, toim. Aapeli Vuoristo. Helsinki : Fazerin 

  musiikkikauppa. 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. 

  Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. Äänite: 1980 

  Taru Valjakka (sopraano), Meri Louhos (piano). Yleisradion äänite.  

 2  Etäällä omani (19358). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Kustantaja:  

  2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. 

  Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. Äänite: 1968 Eero Harmaala 

  (basso), Pentti Koskimies (piano). Yleisradion äänite.  

                                                 
8 Päiväkirjamerkintöjen mukaan laulu valmistui 10.5.1935. 
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 3  Armahan kulku (1933). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Kustantaja:  

  1938 Helsinki: Fazerin Musiikkikauppa, 1995 Helsinki: Warner/Chappell  

  Music Finland Oy, 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja,  

  toim. Matti Tuloisela.  Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy.  

  Äänitteet: 1954 Malmi Vilppula (sopraano), Taneli Kuusisto (piano).  

  Yleisradion äänite. 1980 Taru Valjakka (sopraano), Meri Louhos (piano).  

  Yleisradion äänite. 1986 Kaarina Uusitalo (sopraano), Pentti Koskimies  

  (piano). KAULP 1.   

 4  Kun minä mokoman saisin (1936). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

  Kustantaja: 1938 Helsinki: Fazerin Musiikkikauppa, 1995 Helsinki:  

  Warner/Chappell Music Finland Oy, 2000 nuottijulkaisussa Einari   

  Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell  

  Music Finland Oy. Äänitteet: 1949 Tii Niemelä (sopraano), Pentti   

  Koskimies (piano). Yleisradion äänite. 1954 Malmi Vilppula (sopraano),  

  Taneli Kuusisto (piano). Yleisradion äänite. 1965 Marja Eskola (sopraano), 

  Cyril Szalkiewicz (piano). Yleisradion äänite. 1974 Sylvia Aarnio   

  (sopraano), Ames Russell (piano). Famous Records. FAM 502. 1986  

  Kaarina Uusitalo (sopraano), Pentti Koskimies (baritoni). KAULP 1. 1980 

  Taru Valjakka (sopraano), Meri Louhos (piano). Yleisradion äänite.  2002  

  Jaakko Kortekangas (baritoni), Ilkka Paananen (piano). Yleisradion äänite.  

 

 

Op. 2 Pienoiskuvia pianolle 

 

 1  Miniature (1931).9 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 2  À la Mozart (1933). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 3  Pieni etyydi F-duuri (1933). Sävellyskäsikirjoitus (myös    

  nuotinkirjoitusohjelmalla puhtaaksi kirjoitettu nuotti "Etydi F-duuri"): Coll. 

  779.15. Äänite: 2000 Arto Satukangas (piano). Yleisradion äänite.  

 4  Tema con variazioni (1932).10 (Ks. Teema ja kaksi    

  muunnelmaa.) 

 5  Kansanlaulun tapaan (1933). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15. 

 6  Kaanon (1931). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 7  Lapsellisia muunnelmia (1932). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 

 

Op. 3 Kolme laulua11 

 

                                                 
9 Kansalliskirjaston käsikirjoituksissa oleva Miniature on ilman opusnumeroa. 
10 Kansalliskirjaston käsikirjoituksissa Tema con Variazioni on ilman opusnumeroa ja merkitty sinne nimellä 

Teema ja kaksi muunnelmaa, mutta kuuluu luultavasti sarjaan Pienoiskuvia pianolle. 
11 Erkki Salmenhaaran (toim.) Suomalaisia säveltäjiä -teoksen mukaan Kolme laulua, op. 3 sisältää laulut 

Aamu, Serenata ja Yö. 
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 1  Aamu (Saima Harmaja) (1939). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

  Kustantaja: 1943 Helsinki: Fazerin Musiikkikauppa, 1995 Helsinki:  

  Warner/Chappell Music Finland Oy, 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: 

  Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music  

  Finland Oy. Äänitteet: 1951 Aune Antti (laulu), Rytmin Konserttiorkesteri, 

  Jouko Tolonen (joht.), Einari Marvia (sov.). Rytmi R 6152. 1975 Sulo  

  Saarits (baritoni), Pentti Koskimies (piano). Yleisradion äänite.   

 2  Lauantai-ilta (Einari Vuorela) (1937). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. 

  Kustantaja: 1943 Helsinki: Fazerin Musiikkikauppa, 1995 Helsinki:  

  Warner/Chappell Music Finland Oy, 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: 

  Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music  

  Finland Oy. Äänitteet: 1947 Reino Hallaperä (basso), Jouko Tolonen  

  (piano). Electro 3158. 1968 Eero Harmaala (basso), Pentti Koskimies  

  (piano). Yleisradion äänite. 1975. Sulo Saarits (baritoni), Pentti   

  Koskimies (piano). Yleisradion äänite.  

 3  Kuulutusmatka (Einari Vuorela) (1935). Sävellyskäsikirjoitus: Coll.  

  779.16. Kustantaja: 1943 Helsinki: Fazerin Musiikkikauppa, 1995 Helsinki: 

  Warner/Chappell Music Finland Oy, 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: 

  Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music  

  Finland Oy. Äänitteet: 1952 Aulikki Rautawaara (sopraano) ja Rytmi- 

  Konserttiorkesteri (joht. Einari Marvia). Rytmi R 6148. 1965 Marja Eskola 

  (sopraano), Cyril Szalkiewicz (piano). Yleisradion äänite. 1968 Eero  

  Harmaala (basso), Pentti Koskimies (piano). Yleisradion äänite. 1972 Jorma 

  Hynninen (baritoni), Ralf Gothóni (piano). Yleisradion äänite. 1974 Sylvia 

  Aarnio (sopraano), Ames Russell (piano). Famous Records. FAM 502. 2002 

  Jaakko Kortekangas (baritoni), Ilkka Paananen (piano). Yleisradion  

  äänite. 2013 Sari Rautio (laulu, johtaja), Mikko Niinikoski (urut), Päivi  

  Hakomäki (urut), Vuokko Ahtila (harppu), Erkki Rautio (sello), Tuomo  

  Huhdanpää (lyömäsoittimet).  

  Fuga FUGA 9354. 

 

 

Op. 4 Neljä laulua (Einari Vuorela) 

 

 1 Sade (1935). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Kustantaja: 1947 Helsinki: 

  Fazerin Musiikkikauppa, 1995 Helsinki: Warner/Chappell Music Finland  

  Oy, 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti  

  Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy.   

        2 Unohtunut runo (1935). Sävellyskäsikirjoitus: Coll.    

  779.16. Kustantaja: 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia:    

  Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. Helsinki:     

  Warner/Chappell Music Finland Oy. 

 3 Keväthartaus (1935). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 4 Koti suviyössä (1935). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.    

  Kustantaja: 1941 Helsinki: R.E.Westerlund, 1995 Helsinki:   
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  Warner/Chappell Music Finland Oy, 2000 nuottijulkaisussa   

  Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. Helsinki:   

  Warner/Chappell Music Finland Oy. Äänitteet: 1974 Sylvia Aarnio  

  (sopraano), Ames Russell (piano). Famous Records. FAM 502. 1978 Heikki 

  Keinonen (baritoni), George de Godzinsky (joht.), Suuri Studio-orkesteri.  

  Finlandia FINLP 212. 1990 Erkki Rajamäki (bassobaritoni), Pentti Kotiranta 

  (piano). Suomen Syöpäyhdistys SSY 1. 2002 Jaakko Kortekangas (baritoni), 

  Ilkka Paananen (piano). Yleisradion äänite.  

 

 

Op. 5 Unhon maa, laulusarja (Einari Vuorela)12 

  

 1 Unhola         

 2 Kankuri   

 3 Toivo (1941) 

 4 Unhon maa (1941) 

 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Yhteisnide, jossa kaikki laulut. Kustantaja: 1947 

 Helsinki: R.E. Westerlund. 

 

  

Op. 6 Seppeleitä Chopinin haudalle 

 

 1 Masurkka (1934). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 2 Valse As-dur  

 3 Resignation (1936).13 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 4 Valse (e-molli) 

 5 Etude (1933). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 6 Valse (h-mol) (1927). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15. 

 

 

Op. 7 Lauluja pianon säestyksellä 

 

 1 Herra, kuka se on? (M. Kaukomaa) (1933).     

  Sävellyskäsikirjoitukset: Coll. 779.16, Coll. 779. 12 (laulu ja jousiorkesteri). 

  Kustantaja: 1994 nuottijulkaisussa Ylistäkää Herraa: Kotimaisia hartaita  

  lauluja, toim. Matti Tuloisela, Reijo Pajamo. Porvoo: WSOY.   

 2 Päivänlasku (Juhani Siljo).14 

                                                 
12 Suomalaisia säveltäjiä -teoksen mukaan laulusarja on sävelletty vuosina 19381941, mutta Unholan 

sävellysvuodeksi on Westerlundin julkaisemassa nuotissa merkitty 1945. Samassa nuotissa Kankurin 

sävellysvuosi on 1938. 
13 Sävellyskäsikirjoitus löytyy Kansalliskirjaston kokoelmasta, mutta luettelosta puuttuu siitä merkintä. 

Sävellyksen valmistumispäiväksi on merkitty 2.6.1936. 
14 Sävellyskäsikirjoitus puuttuu Kansalliskirjaston kokoelmasta. 
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 3 Yö (Juhani Siljo) (19391948). Sävellyskäsikirjoitus:    

  Coll. 779.16.  

 4 Elämämme (Hilja Haahti) (1950). Sävellyskäsikirjoitus: Coll.   

  779.16. Kustantaja: 1954 Nuottijulkaisussa Kirkkolauluja:    

  yksinlauluohjelmistoa kirkollisiin tilaisuuksiin, erityisesti hautajais- ja  

  vihkiäistoimituksiin, toim. Taneli Kuusisto. Helsinki: Fazerin   

  musiikkikauppa.         

 5 Miehen mitta (Rafael Engelberg) (1943).      

  Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Äänitteet: 1968 Eero Harmaala (basso), 

  Pentti Koskimies (piano). Yleisradion äänite. 1972 Jorma Hynninen  

  (baritoni), Ralf Gothóni (piano). Yleisradion äänite. 1993 Risto Saarman  

  (tenori), Pentti Kotiranta (piano). Koilliskulma NECD 3581.  

 6 Myrskylintu (Kasimir Leino) (1934). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 7 Pilbladet (Tscheng-tien-lin) (1954).15 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 

 

Op. 8 Neljä pianokappaletta 

 

 1 In memoriam16/Pieni laulu ikävästä (1936).     

  Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15. Kustantaja: 1967    

  Nuottijulkaisussa Finlandia V. Helsinki: Edition Fazer.    

  Äänitteet: 1984 Pentti Koskimies. Yleisradion äänite. 2000 Arto Satukangas. 

  Yleisradion äänite. 2008 Jouni Somero. FC FCRCD 9722. 

 2 Nocturne17 

 3 Prélude 18                   

 4 Fantasie pathétique (1936). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 

 

Op. 9 Lauluja Ilmari Pimiän sanoihin 

 

  1 Odotus  1935. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Kustantaja: 2000  

  nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela.  

  Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. Äänite: 2002 Jaakko 

  Kortekangas (baritoni), Ilkka Paananen (piano). Yleisradion äänite.  

 2 Pitkä ilta19 

 3 Kuin puut (1941). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 4 Serenata (1943). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16, 779.12 (laulu ja  

  orkesteri). Kustantaja: 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, 

  toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy.  

                                                 
15 Puuttuu Kirkko ja Musiikki -lehdessä ilmestyneestä sävellysluettelosta. 
16 Fazerin (1967) kustantamassa nuotissa In memoriamin opus on merkitty numeroksi 7. 
17 On mahdollisesti sama kuin ilman opusnumeroa oleva Nocturno (1932). 
18 Sävellyskäsikirjoituksesta ei ole tietoa. 
19 Sävellyskäsikirjoitus puuttuu Kansalliskirjaston kokoelmasta. 
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  Äänitteet: 1950 Jorma Huttunen (tenori), Klaus Salmi (joht.), Decca- 

  orkesteri. Decca SD 5114. 1975 Pekka Nuotio (tenori), Ralf Gothóni  

  (piano). Yleisradion äänite.  

 5 Canzonetta20 (19431946).21 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.   

  Kustantaja: 1953 nuottijulkaisussa 105 kitaralaulua,  toim. Aapeli Vuoristo. 

  Helsinki: Fazerin musiikkikauppa. 2000 nuottijulkaisussa Einari   

  Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell  

  Music Finland Oy. 

 

 

Op. 10 Muunnelmia eteläpohjalaisesta kansanlaulusta (pianolle 1935, suurelle 

orkesterille 1937). Sävellyskäsikirjoitukset: Coll. 779.15 (pianoversio), Coll. 

779.12 (orkesteriversio).  

 

 

Op. 11 Lauluja Eino Leinon sanoihin 

 

 1 Kuoleman tuntu (myös duettona, myös lauluäänelle ja orkesterille) (1934). 

  Sävellyskäsikirjoitukset: Coll. 779.16 (laulu-piano), Coll. 779.12 (laulu ja  

  orkesteri). Kustantaja: s.a. Helsinki: Fazer.  

 2 Salolle yöpyjä (1943). Sävellyskäsikirjoitus Coll. 779.16. Äänite: 1993  

  Risto Saarman (tenori), Pentti Kotiranta (piano). Koilliskulma NECD 3581. 

 

 

Op. 12 Kvartetto22 huilulle, oboelle, klarinetille ja fagotille (myös kvintettinä23) (1936, 

uusittuna puhallinkvintetto 1945). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.12. 

Kustantaja: 1999 Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy, 2006 

Helsinki: Fennica Gehrman. Äänite: 1992 Marvia-kvartetti (Jari Sinkkonen, 

huilu, Päivi Kärkäs, oboe, Kimmo Luomanmäki, klarinetti ja Juhani 

Tapaninen, fagotti). Yleisradion äänite.  

 

 

Op. 13 Lauluja kehdon ääreltä (1938) 

 

 1 Tuutulaulu (Aulis Ojajärvi) (1938). Sävellyskäsikirjoitus. Coll. 779.16.  

  Kustantaja: 1953 nuottijulkaisussa 105 kitaralaulua, toim. Aapeli Vuoristo. 

  Helsinki: Fazerin musiikkikauppa, 1981 nuottijulkaisussa Tuuti lasta:  

  35 kauneinta lastenlaulua, toim. Kyllikki Sutinen. Helsinki: Fazerin  

  Musiikkikauppa. 

                                                 
20 Julkaistu kokoelmassa Eero Meri -säveltäjänimellä. 
21 Puuttuu Kirkko ja Musiikki -lehdessä ilmestyneestä sävellysluettelosta. 
22 Sävellyskäsikirjoitus on Kansalliskirjaston kokoelmassa nimellä Kvartetti. 
23 Käyrätorviosuus on kadonnut. 
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 2 Balladi (Elina Vaara) (laulu ja orkesteri). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.12 

  (laulu ja orkesteri). 

 3 Tuutiessa (J.H. Erkko) (1936). Sävellyskäsikirjoitus. Coll. 779.16.  

  Kustantaja: 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti 

  Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. Äänite: 2002  

  Jaakko Kortekangas (baritoni), Ilkka Paananen (piano). Yleisradion  

  äänite.  

 

 

Op. 14 Taru, sinfoninen runo suurelle orkesterille (1940). Sävellyskäsikirjoitukset: Coll. 

779.12, Coll. 779.15 (pianosovitus).  Äänite: 1955 Paavo Berglund & Radio-

Orkesteri. Yleisradion äänite.  

 

 

Op. 15 Saima Harmaja  -sarja 

 

 1   Onnellinen aamu (1945). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 2  Kevät (1945). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.   

 Kustantaja: 1955 Helsinki: Musiikki Fazer, 1995 Helsinki: Warner/Chappell 

 Music Finland Oy, 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, 

 toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. Äänite: 

 1965 Anja Marvia (sopraano), Meri Louhos (piano). Yleisradion  

 äänite.    

 3 Taottu sydän (1944). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 4 Kuumeessa (1944). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 5 Rakas Kuolema (1944). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. 

 

 

Op. 16 Sonaatti pianolle Des-duuri (1945). Sävellyskäsikirjoitus (myös 

nuotinkirjoitusohjelmalla puhtaaksi kirjoitettu nuotti): Coll. 779.15. Äänite: 

2000 Arto Satukangas (piano).Yleisradion äänite.  

 

 

Op. 17 Laulu joka vuodenajalle (19351946/47) 

 

 1 Mittumaari (Einari Vuorela). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. 

 Kustantaja: 1950 Helsinki: Kustannus Oy Prima Vista, 1995 Helsinki: 

 Warner Chappell Music Finland Oy, 2000 Oy nuottijulkaisussa Einari 

 Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner   

 Chappell Music Finland    

              2 Syyspäivä (Elvi Sinervo) (1946). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. 

 Kustantaja: 1950 Helsinki: Kustannus Oy Prima Vista. 

 3 Talviyö (Einari Vuorela) (1941). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. 

 Kustantaja: 1950 Helsinki: Kustannus Oy Prima Vista. Äänite: 1972 Jorma 

 Hynninen (baritoni), Ralf Gothóni (piano). Yleisradion äänite.  
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 4 Huhtikuu (Einari Vuorela) (1937). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Kustantaja: 1950 Helsinki: Kustannus Oy Prima Vista, Helsinki: 1995 

 Warner Chappell Music Finland Oy, 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: 

 Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music 

 Finland Oy. Äänite: 2002 Jaakko Kortekangas (baritoni), Ilkka Paananen 

 (piano). Yleisradion äänite.     

 

 

Op. 18 Riemulaulu, sopraanolle tai tenorille orkesterin säestyksellä (1945). 

 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.12.  

 

 

Op. 19 Mieskuorolauluja 

 

 1 Elä pyyllä neittä pyyä (Kanteletar) (1939).      

  Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15. Kustantaja: s.a. sarjassa   

  Fazerin mieskuoro -ohjelmistoa; N:o 6. Helsinki: Fazerin Musiikkikauppa. 

 2 Isänmaan lipulle (Uuno Kailas). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 3 Ilta (Pentti Vilppula). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15. Kustantaja:  

  Nuottijulkaisussa Laulu-Miesten lauluja 3, toim. Martti Turunen. Helsinki: 

  Laulu-Miehet 

 4 Haave (Lea Sarasto).24 

5 Syysilta (Katri Vala).25 

6 Havets frid (Jonatan Reuter). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

     7 Vår! (Arvid Mörne).26 

8 Iltatähti (L. Onerva).27 Kustantaja: s.a. Helsinki: Mieskuoroliitto. 

 

 

Op. 20 Det brinnande hjärtat, laulusarja (Ture Ara) 

 

1 Lyckan (1943) 

2 Smärtan (1945) 

3 Hjärtat (1945) 

4 Såret (s.a.) 

5 Excelsior (1945) 

Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 

 

 

                                                 
24 Puuttuu Kansalliskirjaston kokoelmasta. 
25 Puuttuu Kansalliskirjaston kokoelmasta. 
26 Puuttuu Kansalliskirjaston kokoelmasta. 
27 Puuttuu Kansalliskirjaston kokoelmasta ja Kirkko ja musiikki -lehden sävellysluettelosta, mutta on mainittu 

esimerkiksi Music Finlandin sivuilla opusnumerolla 19. 
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Op. 21 Eteläpohjalaisia kansanlaulusovituksia 

 

 1 Älä sinä laula… . Äänite: 2004 Jaakko Kortekangas (baritoni), Ilkka  

  Paananen (piano). Yleisradion äänite.  

 2 Pilvet on taivahalla. Äänite: 2004 Jaakko Kortekangas (baritoni), Ilkka  

  Paananen (piano). Yleisradion äänite.  

 3 Tule, tule, tule (1937). Äänite: 2004 Jaakko Kortekangas    

  (baritoni), Ilkka Paananen (piano). Yleisradion äänite.  

 4 Heilani asunto. Äänite: 2004 Jaakko Kortekangas (baritoni), Ilkka  

   Paananen (piano). Yleisradion äänite.                 

  5 Uuren kullan kellonkäljyt (1939). Äänite: 2004 Jaakko Kortekangas  

   (baritoni), Ilkka Paananen (piano). Yleisradion äänite.Kustantaja: 2007  

   nuottikokoelmassa Einari Marvia: Kansanlaulusovituksia, toim. Pentti  

   Kotiranta. Helsinki: Fennica Gehrman Oy.       

 

 

Op. 22 Lauluja Einari Vuorelan sanoihin 

 

 1 Virta (1943). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.   

 2 Tie (1948). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 3 Joen takana (1938). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.    

  Äänitteet: 1968 Eero Harmaala (basso), Pentti Koskimies (piano).   

  Yleisradion äänite. 1972 Jorma Hynninen (baritoni), Ralf Gothóni (piano). 

  Yleisradion äänite. 1992 Risto Saarman (tenori), Pentti Kotiranta (piano).  

  Koilliskulma NECD 3581. 

 

 

Op. 23 Roomalaista lyriikkaa 

 

 1 Kevätlaulu (Horatius) (1946). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 2 Epigrammi (Catullus) (1946). Sävellyskäsikirjoitus. Coll. 779.16. Äänite: 

  1972 Jorma Hynninen (baritoni), Ralf Gothóni (piano). Yleisradion äänite.  

 3 Cynthia (Propertius) (1946). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Äänite:  

  1955 Jorma Huttunen (tenori), Einari Marvia (piano). Yleisradion äänite.  

 

 

Op. 24 Laulelmia 

 

 1 Olit poissa (Uuno Kailas) (1933). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

  Kustantaja: 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti 

  Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. Äänite: 2002  

  Jaakko Kortekangas (baritoni), Ilkka Paananen (piano). Yleisradion  

  äänite.  

 2 Maaritin balladi/Maaritin laulu (Einari Vuorela).     

  Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Kustantaja: 1950 nuottijulkaisussa 102 
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  kitaralaulua, toim. Aapeli Vuoristo. Helsinki: Fazerin musiikkikauppa, 2000 

  nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela.  

  Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. 

 3 Kulkurin kosinta (Einari Vuorela) (1946). Sävellyskäsikirjoitus: Coll.  

  779.16. Kustantaja: 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja,  

  toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. 

 4 Talvilaulu/Talvi-iltana (Sini Sirpale) (1934). Sävellyskäsikirjoitus: Coll.  

  779.16. Kustantaja: 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja,  

  toim. Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy.  

  Äänite: 1990 Erkki Rajamäki (bassobaritoni), Pentti Kotiranta (piano).  

  Suomen Syöpäyhdistys SSY 1. 

 5 Tuulen kehtolaulu (Lea Sarasto) (myös naiskuorolle) (1946).   

  Sävellyskäsikirjoitukset: Coll. 779.16, Coll. 779.12  (stemmat). Kustantaja: 

  2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela. 

  Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. Äänitteet: 1989 Satu  

  Vihavainen (sopraano), Pentti Kotiranta (piano). Yleisradion äänite. 2007  

  Lilli Paasikivi (mezzosopraano), Pentti Kotiranta (piano). Fuga FUGA 9245. 

 6 Kesäyö (Erkki Ainamo) (1948). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.                                                    

 7 Tytön laulu (rekilaulu). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Kustantaja:  

  1950 nuottijulkaisussa 101 kitaralaulua, toim. Aapeli Vuoristo. Helsinki:  

  Musiikki Fazer, 2000  nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. 

  Matti Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy.   

  Äänite: 1974 Marit ja Mikot -kuoro. Finnlevy SFLP 8552. 

 

 

Op. 25 Sången till ord av Jonatan Reuter 

 

 1 Stigen (1943). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.   

 2 Valhagagrinden (1949). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Äänite: 1965 

  Anja Marvia (sopraano), Meri Louhos (piano). Yleisradion äänite.  

 3 En anemon (1954).28 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Äänite: 1965 Anja 

  Marvia (sopraano), Meri Louhos (piano). Yleisradion äänite.  

 4 Näckrosen (1954).29 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.    

  Kustantaja: 2000 nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti 

  Tuloisela. Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. Äänite: 1965 Anja 

  Marvia (sopraano), Meri Louhos (piano). Yleisradion äänite.  

 

 

Op. 26 Joululauluja 

 

 1 Synnyintähti (Aulis Ojajärvi). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.   

  Kustantaja: 1951 Koska meillä on joulu : 60  kauneinta joululaulua ja leikkiä 

                                                 
28 Puuttuu Kirkko ja Musiikki -lehdessä ilmestyneestä sävellysluettelosta. 
29 Puuttuu Kirkko ja Musiikki -lehdessä ilmestyneestä sävellysluettelosta. 
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  = Nu är det jul igen, valinnut ja julkaissut Einari Marvia. Helsinki: Musiikki 

  Fazer. 1983 Koska meillä on joulu: kauneimmat joululaulut. Helsinki:  

  Edition Fazer, 1996 nuottijulkaisussa Oi jouluyö: kauneimmat joululaulut,  

  toim. Einari Marvia. Porvoo: WSOY. Äänitteet: 1970 Jorma Hynninen  

  (baritoni), Tauno Äikää (urut). Yleisradion äänite. 1976 Jorma Hynninen  

  baritoni), Tauno Äikää (urut). Finnlevy FL 7000. 1995 Jorma Hynninen  

  (baritoni), Kalevi Kiviniemi (urut). Lahden Mieskuoro LMKV 01. 1997  

  Hannu Holma (baritoni), Seppo Murto (urut). Jubal JCD 23. 

 2 Kunniaa, kunniaa/Enkelien laulu jouluyönä (Ilmari Pimiä).30 Kustantaja: 

  1952 nuottijulkaisussa In dulci jubilo: joululauluja = julsånger. Helsinki:  

  Westerlund, toim. Taneli Kuusisto ja Lauri Solanterä, 1996 nuottijulkaisussa 

  Oi jouluyö: kauneimmat joululaulut, toim. Einari Marvia. Porvoo: WSOY. 

  Äänitteet: 1980 Mauno Kuusisto (tenori), George de Godzinsky (joht.),  

  orkesteri. RCA Victor PL 40203. 2012 Juvenalia-kuoro, Matti Järvinen  

  (joht.). Fuga FUGA 9347.  

 3 Joulun taika (Antti Henttonen) (1955).31 Sävellyskäsikirjoitus: Coll.  

  779.16. Kustantaja: 1957 musiikin oppikirjassa Musiikkia oppimaan:  

  Laulavan ja soittavan nuorison oppikirja, toim. Jorma Pukkila, Matti  

  Rautio, 1996 nuottijulkaisussa Oi jouluyö: kauneimmat joululaulut,  

  toim. Einari Marvia. Porvoo: WSOY. Äänitteet: 1956 Pikku-Tupu,  

  Janos ja Anja Marvia (laulu), Cay Idström (kerronta), Wolde Jussila  

  (viulu). Seija-Sisko Parviainen (urut), jousikvartetti ja celesta, Einari  

  Marvia (joht.). Rytmi RTLP 7514. 1968 Tapiolan kuoro, Erkki Pohjola  

  (joht.), Seija-Sisko Raitio (urut). Yleisradion äänite. 2000 Sauli   

  Tiilikainen (baritoni), Pentti Kotiranta (piano). Yleisradion äänite.  

  2008 Hannu Jurmu (tenori), Juha Nikkola (joht.), Lohjan    

  kaupunginorkesteri. Long Play LOPCD 019. 

 

 

Op. 27 Härkätaistelija, 3-osainen laulusikermä (Yrjö Jylhä) (19481950) 

 

 1 Vain muodottoman villin pään. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 2 Helise, kastanjetti. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 3 Vyö silkkinen ympäri vain32 

  Äänitteet: 1972 Jorma Hynninen (baritoni), Ralf Gothóni, (piano). Yleisradion 

 äänite. 1977 Pekka Nuotio (tenori), Ralf Gothóni (piano). Yleisradion äänite.  

 

 

Op. 28 Kuusitoista suomalaista kansanlaulusovitusta33 

                                                 
30 Puuttuu Kansalliskirjaston sävellyskäsikirjoituskokoelmasta. 
31 Puuttuu Kirkko ja Musiikki -lehdessä ilmestyneestä sävellysluettelosta. 
32 Puuttuu Kansalliskirjaston sävellyskäsikirjoituskokoelmasta. 
33  Puuttuu Kansalliskirjaston sävellyskäsikirjoituskokoelmasta opusnumeroidulla nimellä. Sen sijaan 

arkistossa on löydettävissä sävellyskäsikirjoitukset kansanlaulusovituksista (19391951) COLL. 779.19. 
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Op. 29 Gayatri, intialainen temppelirukous, laululle ja pianolle (1950). 

 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 

 

Op. 30 Kuusi laulua Katri Valan runoihin 

 

 1 Malja (1952). Äänite: 1965 Anja Marvia (sopraano), Meri Louhos (piano). 

  Yleisradion äänite.  

 2 Kevät (1952). Äänite: 1965 Anja Marvia (sopraano), Meri Louhos (piano). 

  Yleisradion äänite.  

 3 Valkeat aamut (1952).  

 4 Taj Mahal (1948). Äänite: 1956 Tii Niemelä (sopraano), Pentti Koskimies 

  (piano). Fennica ST 20.  

 5 Elämä (1948). Äänite: 1965 Anja Marvia (sopraano), Meri  Louhos (piano). 

  Yleisradion äänite. 

 6 Myrsky (1948). Äänite: 1956 Tii Niemelä (sopraano), Pentti Koskimies  

  (piano). Fennica ST 20. 

 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Kustantaja: 1955 Helsinki: Musiikki Fazer 

 Musik.  

 

 

Op. 31 Sekakuorolauluja 

 

 1 Laula, ah, laulusi, armahin (Einari Vuorela).34  

 2 Tuonela tuvilla (Larin-Kyösti).35  

 3 Iltalaulu (Einari Vuorela). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 4 Alttarille (Hilja Haahti).36   

 5 Ilmajoen marssi (W. Rantoja). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

  Julkaistu: 1955 Kirkko ja musiikki nro 12, sivu 16. 

 

 

Op. 32 Eteläpohjalaisia kansanlaulusovituksia mieskuorolle 

 

 1 Tuuti lasta tuonelahan37 

 2 Tule, tule, tule. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.    

 

 

Op. 33 Eteläpohjalaisia kansanlaulusovituksia sekakuorolle 

 

 1 Uuren kullan kellonkäljyt38 

                                                 
34 Puuttuu Kansalliskirjaston sävellyskäsikirjoituskokoelmasta. 
35 Puuttuu Kansalliskirjaston sävellyskäsikirjoituskokoelmasta. 
36 Puuttuu Kansalliskirjaston sävellyskäsikirjoituskokoelmasta. 
37 Puuttuu Kansalliskirjaston sävellyskäsikirjoituskokoelmasta. 
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 2 Älä sinä laula. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15. Kustantaja: 1967  

  nuottikokoelmassa Eteläpohjalaisia kansanlauluja. Helsinki: Musiikki  

  Fazer. 

 

 

Op. 34 Lauluja L. Onervan runoihin 

 

 1 Hyräily (1954).  Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. Kustantaja: 2000  

  nuottijulkaisussa Einari Marvia: Yksinlauluja, toim. Matti Tuloisela.  

  Helsinki: Warner/Chappell Music Finland Oy. Äänitteet: 2002 Jaakko  

  Kortekangas (baritoni), Ilkka Paananen (piano). Yleisradion äänite.  

   2005 Aulikki Eerola (sopraano), Pertti Eerola (piano). Fuga FUGA 9276. 

 2          Kevätunta (1954). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.                          

 3          Tuutulaulu sydämelle (1954). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 4          Kuin syksyn päivä himmenee (1954). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16. 

 5          Merihelmet (1954). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.    

 

 

Op. 3439 Sillankorvan emäntä. Musiikki elokuvaan Sillankorvan emäntä. 

    Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.14.  

 

 

Opusnumeroimattomat sävellykset    

 

 

 Pianosävellykset 

  

 

 Adagietto (1928). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Etyde III  (1932). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Etude b-molli (1933). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Jouluvirsi (1932). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Larghetto (1932). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Legenda (s.a.). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Miniature (1931). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Nocturne (1932). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Nocturne II (1933). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Pieni laulu ikävästä40 (1936). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Pieni valssi. Sävellyskäsikirjoitus (myös nuotinkirjoitusohjelmalla puhtaaksi 

kirjoitettu nuotti): Coll. 779.15. Äänite: 2000 Arto Satukangas (piano). Yleisradion 

äänite.  

                                                                                                                                                     
38 Puuttuu Kansalliskirjaston sävellyskäsikirjoituskokoelmasta. 
39 Kansalliskirjaston Marvia-arkiston luetteloon on Sillankorvan emännän opusnumeroksi ilmoitettu myös 34. 
40 Sama kuin In memoriam. 



 

 

 

111 

 Prelude. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Prelude I (1930). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sonaatti a-molli (1930). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sonate es-molli (1930). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sonate fis-molli (1930). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sonate h-molli (1934). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sonate mel. (1931). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sonate melancolique (1931). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sonate melaneslique (1931). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sonate II (1932). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sonate II (1932). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sonatine C-duuri (1936). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Teema ja kaksi muunnelmaa41 (1932). Sävellyskäsikirjoitus (myös 

nuotinkirjoitusohjelmalla puhtaaksi kirjoitettu nuotti): Coll. 779.15. Äänite: 2000 

Arto Satukangas (piano). Yleisradion äänite.  

 Tytön luokse vie…. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Uhmamarssi. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Valse (1929). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Valse à la Chopin (1932). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Valse Des-duuri (1933). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Valse gis-molli (1932). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Valse lente (1929). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Valse melancolique (1931). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Valssi (nimetön) (1928). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 

 

Piano, viulu ja sello 

  

 Nocturne (1931). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.     

 

 

Kuoroteokset 

 

 Fritten March (1941).42 Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15. 
 JR 61:n kunniamarssi (Toivo Mero). Sävellyskäsikirjoitus: Coll.  779.15.  

 Pirkanmiesten marssi (H. Asunta). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Rakas synnyinmaa (Ilmari Pimiä). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15. 

 Rintamamiesten marssi. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Sirkkojen marssi (Heikki Asunta). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Suomen vartio (Ilmari Pimiä), mieskuoro. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.15.  

 Tuulen kehtolaulu (Lea Sarasto), naiskuoro (1954). Sävellyskäsikirjoitus: 

 Coll. 779.15.  

                                                 
41 Kuuluu mahdollisesti sarjaan Pienoiskuvia lapsille, op. 2. 
42 Ei löydy Kansalliskirjaston Marvia-arkiston luettelosta. 
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Yksinlaulut 

 
 Aulikki. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Finaali (Uuno Kailas). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Lodjuret (Ture Ara) (1945). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Marssi. Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Onnellinen ilta (Saima Harmaja) (1943). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Oulunkylän yhteiskoulun abiturienteille 1933 (1933). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 

 779.16.  

 Riemulaulu elämälle (Einari Vuorela) (1943). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Rintamamiesten marssi (H. Asunta). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Runo (Kaarle Halme) (1934). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Sinipiika (Ture Ara) (1950). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Sjöbjörnas mars (S. Aminoff) (s.a.). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Unohdus (Einari Vuorela) (1937). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 Vår (Arvid Mörne) (1952). Sävellyskäsikirjoitus: Coll. 779.16.  

 

 

Muut laulut 

 

  Kissanpennun kehtolaulu (Rauni Kouta43). Kustantaja: 1953 nuottijulkaisussa 105  

 kitaralaulua, toim. Aapeli Vuoristo. Helsinki: Fazerin musiikkikauppa, 2009 

nuottijulkaisussa Anni tannin lastenlaulut, toim. Juha Hakulinen. Siilinjärvi: Bells.44 

Äänitteet: 1979 Kyllikki Suuronen (laulu). Silver Blue SBLP-501. 1993 Viena-

Leena Kangas (laulu), Tuomo Kangas (piano). Sympaali SYMCD 793. 2004 Sini 

Kangas (laulu). SRK SRK CD 41. 2007 Lilli Paasikivi (mezzosopraano), Pentti 

Kotiranta (piano). Fuga FUGA 9245. 2008 Viola Uotinen (laulu, kantele). Planet 

Production Oy OTP 0806. 

 Minnan pääsiäismuna (Marjatta Pokela). Kustantaja: 1966 kokoelmalla 

 Eveliinan lauluja. Helsinki: Fazer. Äänite: 1963 Eveliina Pokela (laulu),  George 

de Godzinsky (sov., joht.), nimetön yhtye. Yleisradion äänite.  

 Ruusunen kehrää (Marjatta Pokela). Kustantaja: 1966 kokoelmalla 

 Eveliinan lauluja. Helsinki: Fazer. 

 Siimahäntä-Siiri (Marjatta Pokela). Kustantaja: 1966 kokoelmalla 

 Eveliinan lauluja. Helsinki: Fazer. Äänite: 1963 Marjatta Pokela (laulu), Martti 

Pokela (laulu), George de Godzinsky (sov., joht.), nimetön yhtye. Yleisradion 

äänite.  

 Terve, uusi vuosi (Paavo Alanne/Rauni Kouta45). Kustantaja: 1987

 nuottijulkaisussa Jouluduettoja, sov. Väinö Hannikainen. Helsinki: Fazerin 

musiikkikauppa, 1991 nuottijulkaisussa Taskumatti: juoma- ja pöytälauluja, toim. 

                                                 
43 Reino Helismaa. 
44 Kissanpennun kehtolaulu on julkaistu lukuisissa eri lastenlaulukokoelmissa. 
45 Lauluun on tehty kahdet eri sanat. Joissakin julkaisussa sanoittaja on Paavo Alanne, joissakin Rauni Kouta 

(Reino Helismaa). 
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Paavo Alanne. Porvoo:WSOY,  1996 nuottijulkaisussa Oi jouluyö: kauneimmat 

joululaulut, toim. Einari Marvia. Porvoo: WSOY. 

 

 

Eero Meri -nimellä sävelletyt laulut 

 

Laulujoutsen (Kullervo46). Äänite: 1951 Henry Theel (laulu), Decca-orkesteri, 

 Toivo Kärki (joht. ja sov.). Decca SD 5134. 

Pieni venelaulu (Ilmari Pimiä). Äänite: 1951 Henry Theel (laulu), Decca-orkesteri. 

 Decca SD 5127.  

Yksi suukko vain (Erkki Ainamo). Kustantaja: 1950 nuottijulkaisussa  

102 kitaralaulua, toim. Aapeli Vuoristo. Helsinki: Fazerin  musiikkikauppa. 

 

 

Reino Terho -nimellä sävelletyt laulut 

 

Heinäsirkan häät (Reino Helismaa). Kustantaja: 1949 Reino Helismaan lauluja 1. 

 Helsinki : Fazerin Musiikkikauppa. Äänite: 1953 Reino Helismaa ja Ami Loven 

 (laulu), Metro-tytöt (lauluyhtye) sekä Decca-yhtye (joht. Toivo Kärki). Decca SD 

 5220.  

Käki ja pöllö (Reino Helismaa). Kustantaja: 1951 kokoelmalla Reino Helismaan 

 lauluja 4. Helsinki: Oy Fazerin Musiikkikauppa. Äänite: 1951 Reino Helismaa 

 (laulu),  Käki, pöllö ja laulurastaat (yhtye), Toivo Kärki (joht. ja sov.). Decca SD 

 5155. 

Neito ja hämähäkki (Reino Helismaa). Kustantaja: 1950 kokoelmalla Reino 

 Helismaan lauluja 3. Helsinki: Oy Fazerin Musiikkikauppa. Äänite: 1950 Reino 

 Helismaa (laulu), Pirteät Pelimannit (yhtye). Rytmi VR 6062. 

Laila (Erkki Ainamo). Äänite: 1948 Olavi Virta (laulu), Decca-orkesteri, Klaus 

 Salmi (joht.). Decca SD 5033. 

Lemmen jenkka (Osmo Parras). Äänite: 1951 Erkki Eräs47 (laulu), 

 harmonikkayhtye Sahurit. Decca SD 5136. 

Parooni ja jätkä (Reino Helismaa). Kustantaja: 1950 kokoelmalla  Reino 

 Helismaan lauluja 3. Helsinki: Oy Fazerin Musiikkikauppa. Äänite: 1950 Reino 

 Helismaa (laulu), Rallikvartetti (yhtye). Rytmi VR 6057. 

Päiväkorennon satu (Kullervo48). Äänite: 1951 Matti Louhivuori (laulu), Decca-

 orkesteri. Decca SD 5140. 

Sinäkö tyttö (Lauri Jauhiainen). Äänite: Erkki Eräs49 (laulu), Pirteät 

 Pelimannit (yhtye). Rytmi VR 6061. 

Sydämelliset onnittelut (H. Neva50). Äänite: Henry Theel (laulu), Decca-orkesteri. 

 Decca SD 5138. 

                                                 
46 Tapio Kullervo Lahtinen. 
47 Kauko Käyhkö. 
48 Tapio Kullervo Lahtinen. 
49 Kauko Käyhkö. 
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Vanhanpiian uni (Reino Helismaa). Kustantaja: 1951 kokoelmalla Reino 

 Helismaan lauluja 4. Helsinki: Oy Fazerin Musiikkikauppa. 

Taala-Villen Suomessa käynti (Reino Helismaa). Kustantaja: 1950 

 kokoelmalla  Reino Helismaan lauluja 3. Helsinki: Oy Fazerin Musiikkikauppa. 

 Äänite: 1950 Reino Helismaa (laulu), Pirteät Pelimannit (yhtye). Rytmi VR 6062. 

 

 

Veikko Takala -nimellä sävelletyt laulut 

 

 Aika Uuno (Uuno Tupasela). Äänite: 1952 Jorma Ikävalko (laulu), Pirteät 

 Pelimannit (yhtye). Rytmi R 6125. 

 Atele ja Herpertti (Reino Helismaa). Kustantaja: 1985 nuottikokoelmassa 

 Kuplettimestarit ja mestarikupletit, toim. Lauri Jauhiainen. Helsinki: Musiikki 

 Fazer. S. 185186. 1999 nuottikokoelmassa Sanojen takana Repe Helismaa: 90 

 Reino Helismaan laulua. [Espoo]: Warner/Chappell Music Finland. Äänite: 1952 

 Marianne (laulu) ja Matti Louhivuori (laulu) sekä Ralli-kvartetti (yhtye). Rytmi R 

 6127. 

 Hevosenkenkä (Reino Helismaa). Kustantaja: 1952 nuottijulkaisussa Reino 

 Helismaan lauluja 6. Helsinki: Fazerin Musiikkikauppa. 

 Kohti kaukaista rantaa (Asser Tervasmäki51). Äänite: 1953 Metro-tytöt 

 (lauluyhtye), Decca-orkesteri, Toivo Kärki (sov.). Decca SD 5241. 

 Kulkuri ja pilvet (Reino Helismaa). Kustantaja: 1953 nuottijulkaisussa 

 Toiveiskelmiä 5. Helsinki: Fazerin Musiikkikauppa. Äänite: 1953 Erkki 

 Junkkarinen (laulu) ja Decca-orkesteri, Toivo Kärki (sov.). Decca SD 5196. 

 Kulta nukkuu (Hilma Järvi52). Äänite: 1951 Henry Theel (laulu), Decca-orkesteri. 

 Decca SD 5145. 

 Minkä vuoksi (Eino Sinisalo). Kustantaja: 1953 Toiveiskelmiä 5. Helsinki: Fazerin 

 Musiikkikauppa. 1967 nuottijulkaisussa Kesän muistatko sen: Minkä vuoksi; Sormet 

 pois!. Helsinki: Musiikki Fazer. Äänitteet: 1952 Erkki Junkkarinen (laulu), Decca-

 orkesteri. Decca SD 5182. 1967 Esko Rahkonen (laulu), Jaakko Borg (joht.), 

 orkesteri. Philips PF 340811. 1992 Ellen Tenetz (laulu), Teuvo Nummela (sov.). 

 Tatsia  TSL 018. 1998 Ismo Pyykkö (laulu) ja yhtye, Erkki Friman (sov.). Ismo 

 Pyykkö IPCDS 0598.  

 Muistojen maisema (Martti Pellinen). Äänite: 1951 Erkki Eräs53 (laulu), Decca-

 orkesteri. Decca SD 5154.  

 On tyyni (Reino Helismaa). Kustantaja: 1951 nuottijulkaisussa Reino 

 Helismaan lauluja. Helsinki: Fazerin Musiikkikauppa. 

 Paremman puutteessa (Reino Helismaa). Kustantaja: 1952 nuottijulkaisussa Reino 

 Helismaan lauluja 6. Helsinki: Fazerin Musiikkikauppa 

                                                                                                                                                     
50 Helena Eeva. 
51 Helena Eeva. 
52 Tapio Kullervo Lahtinen. 
53 Kauko Käyhkö. 
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 Pieni satu vain (Rauni Kouta54). Äänitteet: 1952 Olavi Virta ja Decca-orkesteri 

 (joht. Toivo Kärki). Decca SD 5190. 2015 Moonika Ilmen (laulu), nimetön yhtye. 

 Ritarituotanto MOON 005.  

 Vieraissa vaeltaja (Hilma Järvi55). Äänite: 1953 Erkki Junkkarinen (laulu) ja 

 Decca-orkesteri, Toivo Kärki (sov.). Decca SD 5215. 

 

 

Koraalialkusoitot 

 

 Alkusoitto koraaliin 333. Julkaistu: 1961 nuottijulkaisussa Lyhyitä 

 alkusoittoja suomalaisen koraalikirjan kaikkiin koraaleihin, toim. Reima Tuomi. 

 Helsinki: Oy Fazerin musiikkikauppa. 

 Alkusoitto koraaliin 365. Julkaistu: 1961 nuottijulkaisussa Lyhyitä 

 alkusoittoja suomalaisen koraalikirjan kaikkiin koraaleihin, toim. Reima Tuomi. 

 Helsinki: Oy Fazerin musiikkikauppa. 
                                                                                                                                                                                             

                                                 
54 Reino Helismaa. 
55Tapio Kullervo Lahtinen. 


