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1. JOHDANTO  
 
Suomalaisia säveltäjiä -kirjan1 ilmestyessä vuonna 1994 Helsingin Sanomien kriitikko, 

musiikkitieteilijä Veijo Murtomäki ihasteli arvostelussaan tuoreen kirjan 

informatiivisuutta: ”Kuinka moni tietää esimerkiksi, että Espanjassa asuu suomalainen 

naissäveltäjä Ann-Elise Hannikainen?”2 Harva lukijoista lienee tiennyt – varsinkaan 

sitä, että säveltäjä Hannikainen oli kirjan ilmestymishetkellä asunut jo vuosia Suomessa. 

Näin vuosien päästä ajateltuna virhe saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä. Yksi väärä tieto 

lyhyessä, tuntematonta säveltäjää esittelevässä tietokirja-artikkelissa ei voi olla 

anteeksiantamaton. Uskon kuitenkin, että tuon sinänsä vähäpätöisen virheen taakse 

kätkeytyy jokin suurempi kuva: tie suomalaisen klassisen musiikin kulttuurin ja 

historiankirjoituksen lainalaisuuksiin. Tutkijan eteen avautuu suuria teemoja 

unohtamisen ja muistamisen välisestä kamppailusta, siitä ketkä nostetaan esille ja ketkä 

sivuutetaan. 

Pro gradu -tutkielmani aiheena on tuon Espanjasta huomaamattomasti 

takaisin Suomeen muuttaneen säveltäjän, Ann-Elise Hannikaisen (1946–2012), elämä ja 

toiminta säveltäjänä. Koska kyseessä on monin tavoin tuntematon taiteilija, keskityn 

tutkielmassani Hannikaisen elämänkaaren ja tuotannon hahmottamiseen sekä hänen 

teostensa saaman vastaanoton kuvaamiseen. Tuntemattomuus tarkoittaa tässä 

tapauksessa sitä, että Hannikaisen musiikkia ei ole voinut kuulla edes satunnaisesti 

konserteissa Espanjassa 1980-luvun alun jälkeen eikä hänen musiikkiaan ole soitettu 

Suomessa viimeisen 50 vuoden aikana kuin muutaman kerran (katso tarkemmin teosten 

esityksistä liitteessä 1). Hannikaisen musiikkia ei ole myöskään levytetty kertaakaan.  

Tutkimustyöni lähtökohtana on voimakas omakohtainen kokemus, joka 

syntyi tehdessäni Hannikaisesta laajaa radiohaastattelua helsinkiläiseen Lähiradioon 

kesällä 2008.3 Mieleeni jäi säveltäjän rikas ja koskettava elämäntarina sekä hänen 

aikakauden hengen vastainen musiikkinsa. Kohtaaminen oli niin merkittävä, että se 

inspiroi minua myös säveltäjänä: toinen oopperani Säveltäjä Ann-Elise Hannikainen 

(2015) kantaesitettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen ja musiikin 

koulutusohjelmien yhteistuotantona Helsingissä 13.11.2015.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Heiniö ym. 1994. 
2 Murtomäki 1994. 
3 Laitinen & Virtanen 2008a. 
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Lapsuutensa ulkomailla viettänyt, vain lyhyen aikaa Sibelius-Akatemiassa 

opiskellut ja uransa Espanjassa luonut Ann-Elise Hannikainen on jäänyt suomalaisen 

klassisen musiikin kentässä unohduksiin. Hannikainen edustaakin aivan omanlaistaan 

kansainvälisyyttä suhteessa säveltäviin suomalaisikätovereihinsa, jotka varttuivat 

sibeliaanisessa Suomessa ja joiden opintomatkat suuntautuivat etupäässä Saksaan 

Darmstadtin uuden musiikin kursseille.4 Naisnäkökulmasta Hannikaisen voidaan myös 

katsoa täyttävän säveltäjä Helvi Leiviskän (1902–1982) ja Kaija Saariahon (s. 1952) 

väliin jäävän aukon: Leiviskän aktiiviura säveltäjänä oli jo päättymässä, kun 

Hannikainen oli uransa huipulla 1970-luvun puolivälissä. Kaija Saariaho puolestaan 

aloitteli uraansa 1980-luvun alussa, kun Hannikainen käytännössä lopetti säveltämisen 

jo saman vuosikymmenen lopussa.5  

 

1.1 Aiempi tutkimus 

Kuten ehkä on arvattavissa, Ann-Elise Hannikaista käsittelevää tutkimuskirjallisuutta ei 

ole olemassa eikä hänestä ole myöskään kirjoitettu akateemisia opinnäytteitä. 

Hannikaisesta on olemassa kotimaisissa julkaisuissa joitakin lyhyitä tietosanakirja-

artikkeleita, jotka enimmäkseen toistavat tai referoivat toistensa tietoja.6 Myös 

englanninkielisissä hakuteoksissa on Hannikaisesta mainintoja.7 Ainakin kahteen 

kansainväliseen hakuteokseen Hannikainen on lisäksi itse toimittanut henkilö- ja 

uratietonsa.8  

Suomen musiikin historia -kirjasarjassa Hannikainen mainitaan vain 

kerran ja silloinkin sarjan osassa, joka käsittelee vuosien 1907–1958 tapahtumia [sic!]. 

Hannikainen mainitaan lauseessa, joka listaa Suomen säveltäjät ry:n naispuoliset jäsenet 

vuonna 1994.9 Espanjalaisen klassisen musiikin historiankirjoituksesta tai 

espanjalaisista klassisen musiikin tietosanakirjoista en ole löytänyt ainuttakaan 

mainintaa Hannikaisesta.10 Hannikaisen kumppania11 ja opettajaa Ernesto Halffteria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Heiniö 1995, 77–82. 
5 Laitinen & Virtanen 2008a. 
6 Virtamo 1977, 511; Lappalainen 1990, 252; Isopuro 1994, 106; Virtamo 1997, 130 ja Korhonen 2002, 
183–184. 
7 Dees 2004 ja Korhonen 2016. 
8 Cohen 1987, 300 ja Elster 2007, 320. Käytettävissäni on Elsterin vuosittain ilmestyneet teokset vuodesta 
2007 lähtien. Hannikaisen tiedot ovat mukana vielä vuoden 2013 julkaisussa. 
9 Salmenhaara 1994, 521. 
10 Katso esimerkiksi Marco 1989a ja Álvarez Cañibano ym. 2008. 
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käsittelevissä monografioissa ja tietokirja-artikkeleissakaan ei Hannikaista mainita12, 

kuten ei myöskään Hannikaisen ja Halffterin perheystäviin kuuluneiden 

aikalaistaiteilijoiden elämäkerroissa13. 

Ensimmäisessä suomalaisessa naissäveltäjiä esittelevässä teoksessa 

Musiikin toinen sukupuoli14 (1994) on lyhyt Hannikaista käsittelevä osuus, joka on 

kuitenkin ongelmallinen. Ensinnäkin teos esittelee Hannikaisen tavalla, joka paitsi 

kuvastaa myös vahvistaa entisestään hänen ja hänen musiikkinsa tuntemattomuutta: 

lyhyen kirjoituksen otsikko on ”Ann-Elise Hannikainen – ulkomailla asunut 

suomalainen”. Hannikaisen elämäntyö on niin tuntematon, että kirjoittajat pitävät 

Hannikaisen karakteristisimpana ominaisuutena poissaoloa Suomesta. Aivan 

toisenlaisen muotoilun elämäntyölleen saa esimerkiksi kirjan seuraavassa artikkelissa 

säveltäjä Anneli Arho (s. 1951): ”Anneli Arho – ajan olemuksen säveltäjä”.15 

Hannikaista käsittelevässä kirjoituksessa on myös toinen huomiota 

herättävä yksityiskohta. Heti ensimmäisessä lauseessa Hannikainen määritellään 

diplomaatin tyttäreksi, mikä sinänsä on tosiasia. Mielestäni on kuitenkin kyseenalaista, 

että kirjan ilmestymishetkellä 48-vuotias säveltäjä määritellään ennen kaikkea isänsä 

kautta, jonkun tyttärenä.16 Tutkielmani espanjalaisessa sanomalehtiaineistossa tämä 

käytäntö on pikemminkin sääntö kuin poikkeus: Hannikainen esitellään niin 

haastatteluissa kuin konserttiarvosteluissakin Suomen suurlähettilään tyttäreksi.17 

Suomalaisen naistutkimuksen muotoiluna lause on kuitenkin yllättävä.18 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Hannikainen viittasi suhteeseensa Ernesto Halffteriin julkisuudessa enimmäkseen sanalla maestro 
(opettaja, mestari). Myöhemmin Hannikainen käytti Halffterista myös sanoja companion (J Hannikainen, 
Ann-Elise [s.a.]i) ja partner (Elster 2007, 320), jotka on tässä tutkielmassa suomennettu kumppaniksi. 
12 Katso esimerkiksi Acker 1997, Carredano ja Eli 2015 sekä Casares Rodicio 2000. Ensiksi mainitusta 
Hannikaisen voi tosin löytää, jos tietää mitä etsii: Ernesto Halffterin työhuonetta esittävässä valokuvassa 
näkyy lipaston päällä krusifiksin vieressä Ann-Elise Hannikaisen valokuva (Acker 1997, 88). 
13 Katso esimerkiksi Iglesias 1992 ja Kamhi de Rodrigo 1986. 
14 Moisala & Valkeila 1994, 226.  
15 Emt. 
16 Emt. 
17 Katso esimerkiksi Del Campo 1975 ja Fernández-Cid 1977. 
18 Artikkelissa väitetään myös virheellisesti, että ”Valenciassa vuonna 1973 järjestetyssä debyytissään hän 
[Hannikainen] soitti perulaisesta kansanmusiikista vaikutteita saaneet Anerfálicas-muunnelmansa 
pianolle.” Tosiasiassa tuossa debyytissä Valencian sinfoniaorkesteri kantaesitti Ernesto Halffterin 
johdolla Hannikaisen orkesteriteoksen Anerfálicas (1973). Teos on uudelleen sävelletty versio 
pianoteoksesta Tema con XI Variazioni (1968). 
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1.2 Tutkimusasetelma, teoreettinen viitekehys ja tutkimusmenetelmät 

Tutkielmani aiheesta nousevat keskeiset tutkimuskysymykset ovat 1) millaisen elämän 

Ann-Elise Hannikainen eli ja millaisen uran hän loi?, 2) millaista musiikkia Ann-Elise 

Hannikainen sävelsi? ja 3) millaisen vastaanoton Ann-Elise Hannikaisen teokset saivat?  

Pyrkiessäni rekonstruoimaan Hannikaisen elämäntarinaa ja 

tarkastellessani Hannikaisen teosten saamaa vastaanottoa työni on historiallinen 

biografinen tutkimus. Kuvatessani Hannikaisen musiikkia tutkimukseni kuuluu 

musiikkianalyysin alaan. Työni historiantutkimuksellisessa osuudessa näkökulmani on 

samaan aikaan mikrohistoriallinen ja feministinen. Ensiksi mainittu näkyy 

sitoutumisena viime vuosina yleisemminkin historiantutkimuksessa lisääntyneeseen 

käsitykseen siitä, mikä menneessä ajassa on tutkimisen arvoista: enää ei tutkita vain 

suurmiehiä ja heidän saavutuksiaan vaan yhtälailla tavallisia kansanihmisiä, 

jokapäiväistä elämää ja arkista kulttuuria ympärillämme.19 Musiikintutkimuksessa tämä 

näkökulma on antanut äänen monille nykyään vähemmän tunnetuille säveltäjille, jotka 

kuitenkin oman aikansa musiikkikulttuurille ovat voineet merkitä paljon.20 Tällaista 

tutkimusta edustaa Suomessa muun muassa Tuire Ranta-Meyerin väitöstutkimus 

säveltäjä Erkki Melartinista (1875–1937).21 Feministisen musiikintutkimuksen kannalta 

tutkielmani edustaa niin sanottua kompensaatiohistoriaa, joka pyrkii nostamaan esiin 

miesvaltaisen kaanonin ulkopuolelle jääneitä naissäveltäjiä.22 Tässä mielessä työni on 

myös tietoisesti hyvin poliittinen: haluan tehdä tunnetuksi Ann-Elise Hannikaisen 

elämäntyötä ja tarkastella niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet hänen työskentelyynsä 

taiteilijana.23  

Tutkielmani kontekstuaalisena näkökulmana Hannikaisen elämään ja 

uraan toimii hänen suhteensa säveltäjä Ernesto Halffteriin, jonka suojissa Hannikaisen 

ammattimainen säveltäjänura syntyi, kehittyi ja loppui. Ilman Halffteria Hannikaisen 

säveltäjänurasta ei olisi tullut sellaista kuin siitä tuli. Hannikaisen kaikki toiminta 

säveltäjänä tapahtui jossain suhteessa espanjalaisopettajaan.24 Heidän välisensä suhteen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Elomaa 2001, 59. 
20 Ranta-Meyer 2004, 43. 
21 Ranta-Meyer 2008. 
22 Sarjala 2002, 167–168. 
23 Näin toimiessani tulen käyttäneeksi tutkijan valtaa, vaikkakaan en sen enempää kuin muut pro gradu -
tutkielmaansa valmistelevat. Pidän kuitenkin tärkeänä vallankäytön ja sen kohteen ääneen lausumista, 
sillä vallatonta tutkimusta ei ole olemassa. 
24 Ernesto Halffteria tarkastellaan lähemmin luvussa 4.1. 
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lisäksi luen25 aineistoani myös espanjalaisen ja suomalaisen lehdistövastaanoton erojen 

näkökulmasta. Hannikaisen kahden kotimaan, Espanjan ja Suomen, lehdistöissä oltiin 

Hannikaisesta hyvin kiinnostuneita, mutta reaktiot hänen musiikkiinsa olivat näissä 

maissa jossain määrin erilaiset ja suhde Hannikaisen sukupuoleen vaihteli.  

Hyödynnän tutkielmassani kulttuurihistorioitsija Maarit Leskelä-Kärjen 

kuvaamaa lähestymistapaa, jossa yhdistyvät hermeneuttinen ja empaattinen tutkimusote. 

Leskelä-Kärkeä mukaillen haluan tutkielmassani päästä lähelle Ann-Elise Hannikaista 

ja ymmärtää häntä tai ainakin tehdä häntä ja hänen elämäntyötään ymmärrettäväksi.26  

Tällainen empaattinen lukutapa merkitsee työssäni myös elämäkerralliseen 

tutkimukseen kuuluvien eettisten kysymysten tiedostamista. Jaan tutkimustyössäni 

Leskelä-Kärjen näkemyksen, jonka mukaan elämäkerrallisen tutkimuksen lähtökohtana 

on oltava eettinen velvoite menneisyydessä elänyttä yksilöä kohtaan. Vaikka tutkija 

joutuukin välillä tasapainoilemaan empaattisen ja kriittisen asenteen välillä, 

historiantutkijan on pyrittävä ymmärtämään ja tekemään oikeutta menneisyyden 

ihmiselle.27 Tämä on poliittinen ja eettinen kannanotto. Otan tutkielmassani annettuna 

totuutena, että tutkielmani subjekti Ann-Elise Hannikainen on ”hyvä”. Hän ei 

esimerkiksi ole rikollinen, jonka rikoksia tarkastelisin paheksuvasti tai tuomitsevasti.  

Tutkimukseni musiikkianalyyttisessä osassa tarkastelen Hannikaisen 

vuonna 1968 valmistunutta pianoteosta Tema con XI Variazioni. Keskityn ennen 

kaikkea hahmottamaan teoksen sävelmateriaalin käyttöä ja sen suhdetta suomalaiseen 

uusklassismiin. Olen valinnut tämän teoksen lähempään tarkasteluun Hannikaisen 

tuotannosta kolmesta syystä. 1) Se on ensimmäinen Hannikaisen julkisesti esitetty teos. 

2) Teos muodostaa pohjan ja eräänlaisen esiymmärryksen vuonna 1973 kantaesitetylle 

Anerfálicas-teokselle, joka on Hannikainen läpimurtoteos. 3) Teos toimii ikkunana 

moniin Hannikaista koskeviin jatkotutkimuskysymyksiin kuten musiikin kansallisuuden 

käsitteeseen. Lisäksi on syytä todeta, että teos kantaesitettiin Ung Nordisk Musik -

festivaaleilla, jossa Hannikainen oli tapahtuman historian ensimmäinen naissäveltäjä. 

Tämän kokemus oli Hannikaiselle hyvin tärkeä ja hän muisti mainita sen läpi uransa.28  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Perinteisesti historiantutkimuksen tutkimusmenetelmänä on pidetty lähdekritiikkiä eli tutkimusaihetta 
koskevien lähteiden aitouden ja relevanssin arviointia (katso esimerkiksi Renvall 1965). Käsite heijastaa 
ajattelua, jonka mukaan historiallinen ”totuus” paljastuu, kun lähteistä erotetaan lähdekritiikillä ”epätosi” 
aines. Nykyään puhutaan ennemmin erilaisista tavoista lukea lähteitä. Historiallisen tutkimuksen 
tavoitteena ei ole enää varma vaan hedelmällinen tieto. (Kalela 2000, 89–91.)  
26 Leskelä-Kärki 2006, 78–85. 
27 Leskelä-Kärki 2001, 119.!
28 Katso esimerkiksi Laitinen & Virtanen 2008a. 
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Hannikaisen muuta sävellystuotantoa tarkastelen deskription tasolla osana 

hänen elämänkaartaan. Tässä tarkastelussa käytän rajauksena teosten kulttuurista 

olemassaoloa. Huomioin erityisesti ne teokset, jotka ovat olleet olemassa esitysten 

kautta Hannikaisen elinaikana.  

Tarkastellessani Hannikaisen musiikkia, lähden liikkeelle siitä poliittisesta 

lähtökohdasta, että lähestyn sitä arvostavasti. Se ei tarkoita pyrkimystä osoittaa 

säveltäjän tuotantoa ”nerokkaaksi”, ”ainutlaatuiseksi” tai muulla tavoin mullistavaksi. 

Kyse on halusta tarkastella teoksia arvokkaina taideteoksina an sich. 

Musiikkitieteilijänä tehtäväni ei ole arvioida teosten ”onnistuneisuutta” tai taiteellista 

”arvoa” suhteessa muiden säveltäjien teoksiin. Koen lähestymistapani erityisen 

tärkeäksi Hannikaisen kaltaisen säveltäjän kohdalla, joka on historiankirjoituksessa 

altavastaaja: olisi helppoa kuvata millä kaikilla tavoin Hannikaisen musiikki poikkeaa 

aikakauden valtavirrasta (tai ei poikkea) ja miten Hannikainen näin on vähempiarvoinen 

taiteilija. Tällainen rivien väleihin kirjoitettu arvottaminen on kokemukseni mukaan 

ollut suomalaisessa musiikkikulttuurissa tavallista. Usein arvottavina tekijöinä ovat 

olleet sävelkielen liian vahva side Jean Sibeliuksen (1865–1957) musiikkiin29 tai 

paradoksaalisesti sävelkielen liian vähäinen side sibeliaaniseen musiikkiperinteeseen 

(ns. orgaanisen muodon puute)30. Tämä asenne tulee näkyviin epäsuorasti myös 

Hannikaisen musiikin saaman vastaanoton yhteydessä (ks. luku 4.8). Musiikkia ei 

kuitenkaan voi kuvata arvovapaasti eikä objektiivisesti. Sen vuoksi oma tutkijan 

asemani ja asenteeni on tärkeä kirjoittaa tässäkin yhteydessä auki.  

 

1.3 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistoni keskiössä on Ann-Elise Hannikaisen laaja jäämistö, joka on 

keskeisiltä osin käytettävissäni.31 Aineisto sisältää Hannikaisen tunnetun tuotannon 

käsikirjoituksina, suuren määrän sävellysluonnoksia ja keskeneräisiä teoksia, laajan 

kirjeenvaihdon, jonka keskiössä on Hannikaisen ja Ernesto Halffterin välinen 

kirjeenvaihto, huomattavan laajan lehtileikekokoelman, kaksi valokuva-albumia ja 

kymmeniä irtovalokuvia, kelanauha- ja c-kasettitallenteita, konserttiohjelmia, 

todistuksia, apurahahakemuksia ym. sekalaisia asiakirjoja. Lisäksi käytössäni on kopio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Katso esimerkiksi Ranta-Meyer 1992. 
30 Katso esimerkiksi Tuovinen 2004. 
31 Mahdollisuudesta saada aineisto käyttööni kiitän säveltäjän sisaruksia Eva Hannikaista ja Heikki 
Hannikaista. 
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Ann-Elise Hannikaisen päiväkirjasta, joka kattaa vuodet 1963–1978 painopisteen 

ollessa Perussa ja Sibelius-Akatemiassa vietetyissä 1960-luvun vuosissa.32  

Käytössäni olevaa aineistoa voi luonnehtia hyvin laajaksi ja kattavaksi. On 

hämmästyttävää miten hyvin lukemattomia kertoja muuttanut ja eri puolilla maailmaa 

asunut Hannikainen on kyennyt kokoamaan ja säilyttämään aineiston. 

Tutkimusprosessin aikana en esimerkiksi ole löytänyt ainuttakaan lehtihaastattelua, joka 

ei kuuluisi Hannikaisen jäämistöön. Aineiston kattavuutta kuvaa hyvin se, että se 

sisältää myös Seppo Heikinheimon erittäin kielteisen arvostelun Ann-Elise Hannikaisen 

ja Ernesto Halffterin esiintymisestä Helsingin juhlaviikoilla 1976.33 Hannikaisella ei 

selvästikään ole ollut tarvetta sensuroida elämäänsä. 

  Hannikaisen jäämistön lisäksi käytettävissäni on kolme Hannikaisen 

radiohaastattelua, jotka sijoittuvat kahteen eri elämänvaiheeseen34: Yleisradion lyhyissä 

haastatteluissa vuosina 1976 ja 1982 Hannikainen on aktiivinen säveltäjä, kun taas neljä 

vuotta ennen hänen kuolemaansa tehdyssä laajassa Lähiradion haastattelussa 

Hannikainen katsoo elämäänsä jo taaksepäin. Haastattelut tarjoavat tietoa Hannikaisen 

elämästä ja toiminnasta säveltäjänä, mutta vieläkin enemmän ne tuovat Hannikaisen 

persoonan lähelle tutkijaa: on suuri ero lukea säveltäjän ”hiljaisia” kirjeitä ja kuulla 

hänen oma yksilöllinen äänensä ja puhetapansa. 

Arkistolähteitten lisäksi olen pyrkinyt tavoittamaan laajasti ihmisiä, joilla 

olisi Hannikaisesta edes pieniä muistikuvia. Aiheen tuntemattomuuden vuoksi tämä on 

tuntunut erityisen tärkeältä. Keskeisiä haastateltaviani ovat olleet luonnollisesti 

Hannikaisen omat sisarukset Eva Hannikainen (s. 1953) ja Heikki Hannikainen (s. 

1945), jotka ovat olleet avainasemassa monien johtolankojen ja tietojen antajana. 

Lisäksi olen haastatellut Hannikaisen opiskelutoveria pianisti Paula Teittinen-Setälää 

Sibelius-Akatemiassa vietetyistä vuosista. Tämä on merkityksellistä, sillä kyseisenä 

aikana Hannikaisen sisarukset eivät ikänsä ja omien elämäntilanteittensa vuoksi 

jakaneet enää niin paljon Hannikaisen jokapäiväistä elämää.35 Nämä haastattelut olen 

myös äänittänyt. Lisäksi olen saanut yksittäisiä tiedonantoja muun muassa säveltäjä 

Erkki Jokiselta, muusikko Jouko Törmälältä, toimittaja Leena Santalahdelta ja säveltäjä 

Harri Wessmanilta. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Mahdollisuudesta tutustua päiväkirjaan kiitän säveltäjän sisarta Eva Hannikaista. 
33 Heikinheimo 1976b.!
34 Santalahti 1976, Hirvensalo 1982 ja Laitinen & Virtanen 2008a. 
35 Ann-Elise Hannikaisen aloittaessa opintojaan Sibelius-Akatemiassa syksyllä 1967 Eva Hannikainen oli 
koululainen (Alanko ym. 2011, 41) ja Heikki Hannikainen yliopisto-opiskelija (Nuorteva & Raitio 1993, 
202). 
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Suomessa suoritettujen haastatteluiden ja aineistoon tutustumisen lisäksi 

olen tehnyt aineistonkeruumatkan Espanjaan, jossa haastattelin Hannikaisen tuntenutta 

kuvataiteilija Totte Mannesta sekä Hannikaisen ystävää Helena Marroquín Monederoa. 

Nämä haastattelut ovat omalta osaltaan lisänneet ymmärrystäni Hannikaisen 

persoonasta sekä täydentäneet merkittävällä tavalla käsitystäni Hannikaisen ja Ernesto 

Halffterin välisestä suhteesta, klassisen musiikin roolista espanjalaisessa yhteiskunnassa 

sekä Ernesto Halffterin asemasta espanjalaisen musiikin historiassa. Haastatteluiden 

lisäksi olen tutustunut Madridissa Espanjan kansalliskirjaston kokoelmiin sekä Espanjan 

yleisradion (RTVE) arkistoon, jossa säilytetään Ann-Elise Hannikaisen Anerfálicas-

teoksen (1973) nauhoitusta.36 

Lisäksi on mainittava, että käytettävissäni on äänitallenteet kaikista 

julkisesti esitetyistä Hannikaisen teoksista. Näistä kolme on Hannikaisen itsensä 

Yleisradiolle tekemiä nauhoituksia37, yksi on Yleisradion konserttitaltiointi Hannikaisen 

pianokonserton kantaesityksestä38 ja yksi amatöörinauhoitus Anerfálicas-

orkesteriteoksen kantaesityksestä39. Näillä tallenteilla on merkittävä rooli niin 

Hannikaisen sävellystuotannon kuin hänen pianisminsakin hahmottamisessa. 

Tutkielmani etenee siten, että luvussa kaksi esittelen Ann-Elise 

Hannikaisen sukutaustan ja tarkastelen hänen lapsuutensa ja nuoruutensa 

musiikkiopintoja ja kasvua muusikoksi. Luvussa kolme käsittelen Hannikaisen piano-

opintoja Sibelius-Akatemiassa sekä opiskelun aikana syntynyttä Tema con XI 

Variazioni -teosta ja sen reseptiota. Luku neljä on tutkielman pääluku, joka on omistettu 

Hannikaisen Espanjassa toteutuneen elämäntyön tarkasteluun. Luku sisältää 

Hannikaisen elämänkaaren, säveltäjäntyön ja teosten saaman vastaanoton arviointia. 

Pohdintaluvussa viisi tarkastelen tutkimuksen kulkua, tutkimustuloksia ja mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Hannikainen, Ann-Elise 1974. 
37 Hannikainen, Ann-Elise 1982b. 
38 Hannikainen, Ann-Elise 1976. 
39 J Hannikainen, Ann-Elise 1973b. Tämän tutkielman lähdeluettelossa lähteet on jaettu julkaistuihin ja 
julkaisemattomiin lähteisiin. Lähdeviitteen edessä oleva J merkitsee julkaisematonta lähdettä. 
Lähdeviiteen lopussa oleva AEHA merkitsee, että lähde on osa Ann-Elise Hannikaisen arkistoa. 
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2. SUKUTAUSTA JA LAPSUUS- JA NUORUUSVUODET 

 

2.1 Sukutausta ja lapsuus  

Ann-Elise Hannikainen syntyi Hangossa maanantaina 14.1.1946 perheeseen, jota 

leimasivat kaksi asiaa: sukutausta ja kansainvälisyys. Isänsä Heikki Hannikaisen (1915–

1989) kautta Ann-Elise Hannikainen kuului maineikkaaseen Hannikaisen 

musiikkisukuun. Hänen isoisänsä Lauri Hannikainen (1889–1921) oli säveltäjänä ja 

kuoronjohtajana tunnetun P. J. Hannikaisen vanhin lapsi.40 Toisin kuin sisaruksensa 

Ilmari (1892–1955), Tauno (1896–1968), Arvo (1897–1942) ja Väinö (1900–1960), 

Lauri Hannikainen ei valinnut muusikon uraa vaan hänestä tuli toimittaja, kirjailija ja 

lähetystöneuvos.41 Useat P. J. Hannikaisen perheen kotiorkesterista otetut valokuvat 

osoittavat kuitenkin, että hän oli myös etevä amatöörialttoviulisti.42 On siis luonnollista, 

että suvun musiikkitraditio siirtyi myös hänen jälkeläisilleen.  

Lauri Hannikaisen puoliso Siiri Hannikainen (o.s. Väänänen, 1889–1968) 

työskenteli päivätyönään Ulkoasiainministeriön kirjaamossa ja sen ohella 

kaunokirjallisuuden suomentajana.43 Hän käänsi suomeksi muun muassa Ivan 

Turgenjevin ja Aleksandr Puškinin teoksia.44 

 Äitinsä Marianne Hannikaisen (o.s. Vennström, 1917–2001) puolelta 

Ann-Elise Hannikaisen sukujuuret ovat Ahvenanmaalla ja luovutetussa Karjalassa. 

Hänen isoäitinsä Toni Vennström (o.s. Björksten, 1893–1962) oli kotoisin Viipurin 

kupeessa sijaitsevalta Uuraan saarelta.45 Hannikaisen isoisä Elis Vensström (s. 1892) oli 

kotoisin Ahvenanmaalta, mutta hän loi elämäntyönsä Hangossa, jonka 

kaupunginjohtajana hän työskenteli kuolemaansa asti.46  

Vanhempien taustat näkyivät Ann-Elise Hannikaisen kotikielissä. Isänsä 

kanssa ja koko perheen läsnä ollessa Hannikainen puhui suomea, äitinsä ja sisarustensa 

kanssa taas ruotsia.47 Suomenruotsalaisuus identiteettinä ei kuitenkaan tullut 

Hannikaiselle koskaan läheiseksi vaan hän piti itseään ennen kaikkea suomalaisena, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Vainio 2005, 189.  
41 Nuorteva & Raitio 1993, 204. Hannikaisten sisarussarjaan kuuluu myös Toini Hannikainen (1891–
1894), joka kuoli sairauteen 3-vuotiaana (Vainio 2005, 189). 
42 Vainio 2005, 194. 
43 Castrén 1996, 88–89. 
44 Katso esimerkiksi Turgenjev 1918 ja 1921 sekä Puškin 1935. 
45 Nykyinen Высоцк (Vysotsk), ruotsiksi Trångsund. 
46 J Virtanen 2014b.  
47 Emt. 
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jonka toinen äidinkieli oli ruotsi.48 Eri maissa vietettyjen vuosien ansiosta Hannikainen 

oli oikeasti vieläkin monikielisempi, mikä näkyi myös hänen henkilökohtaisissa 

muistiinpanoissaan ja kirjeenvaihdossaan. Ensiksi mainituissa Hannikainen yhdistelee 

usein ruotsia, englantia ja espanjaa. Vanhemmilleen ja sisaruksilleen hän kirjoitti 

kirjeitä englanniksi tai ruotsiksi maustamalla niitä tilanteesta riippuen suomen-, 

englannin-, espanjan- tai ruotsinkielisillä sanoilla ja ilmauksilla. 1960- ja 1970-luvuilla 

pitämäänsä päiväkirjaa Hannikainen kirjoitti enimmäkseen englanniksi.49 

Ann-Elise Hannikaisen lapsuus- ja nuoruusvuodet olivat hyvin 

kansainvälisiä hänen isänsä Heikki Hannikaisen diplomaattiuran vuoksi. Jo reilun 

vuoden ikäisenä Hannikainen muutti perheensä kanssa Göteborgiin, jonne Heikki 

Hannikainen oli nimitetty varakonsuliksi.50 Sen jälkeen perhe asui Varsovassa (1949–

1953), Tukholmassa (1953–1957), Helsingissä (1957–1959), New Yorkissa (1959–

1963) ja Limassa Perussa (1963–1967). Aloittaessaan opinnot Sibelius-Akatemiassa 

syksyllä 1967, Hannikainen oli ehtinyt käydä asumassa synnyinmaassaan yhteensä vain 

kolme vuotta.51 

Hannikaisen kiinnostus musiikkiin puhkesi Varsovassa, kun perheeseen 

hankittiin vanha Steinway-flyygeli.52 Viisivuotias Hannikainen koki soittimen 

välittömästi omakseen ja tapaili mielellään pianonkoskettimia:  

Kaikkihan tajusi, että tytöllä on tarve säveltää, tai ei sitä oikeastaan voi kutsua 
säveltämiseksi, koska se oli sellaista improvisointia, mutta että kenenkään ei 
tarvinnut opettaa minua, että oikea käsi tekee näin ja sitten vasen käsi tekee 
näin.53  
 

Hannikainen alkoi saada yksityisiä pianotunteja, jotka jatkuivat koko 

hänen lapsuus- ja nuoruusikänsä. Asuinmaan vaihtuessa Hannikaisen pianotädeiksi54 

kutsumat opettajatkin vaihtuivat eikä Hannikaisen saamaa opetusta tämän vuoksi voi 

pitää kovinkaan systemaattisena tai päämäärätietoisena. Hannikaisen itse arveli, että jos 

hänellä olisi ollut pienestä asti ”yksi oikein hyvä opettaja”55 hänen tekniikastaan olisi 

tullut toisenlainen.56 Vaihtuvista opettajista huolimatta musiikista muodostui nuoren 

Hannikaisen tärkein mielenkiinnonkohde elämässä. Läksyjen, oppikirjojen tai 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 J Virtanen 2014b. 
49 J Hannikainen, Ann-Elise 1963–1978. 
50 Nuorteva & Raitio 1993, 201. 
51 J Virtanen 2014b. 
52 Laitinen & Virtanen 2008a. 
53 Emt. 
54 Emt. 
55 Emt. 
56 Emt. 
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kaunokirjallisuuden lukeminen ei häntä kiinnostanut. Hannikaisen koulumenestys olikin 

vaatimatonta ja hän valmistui New Yorkissa Pelham Memorial High Schoolista57 

keskinkertaisin arvosanoin.58 On ilmeistä, että Hannikainen valitsi tiekseen musiikin – 

tai musiikki hänet – jo kouluvuosina. 

 

2.2 Musiikkiopinnot Perussa 
 
Selkeä rajapyykki Ann-Elise Hannikaisen elämässä oli hänen perheensä muutto kesällä 

1963 Perun pääkaupunkiin Limaan, jonne Heikki Hannikainen oli nimitetty Suomen 

suurlähettilääksi.59 17-vuotias Ann-Elise Hannikainen oli valmistunut New Yorkissa 

lukiosta ja hänellä oli vihdoin aikaa omistautua musiikille täysipäiväisesti. Koska hän ei 

nähtävästi osoittanut kiinnostusta esimerkiksi yliopisto-opintoja kohtaan, hän sai 

omistautua pianonsoitolle, joka oli hänen ainoa todellinen mielenkiinnonkohteensa. 

Hannikaisen tavoitteena oli tulla konserttipianistiksi, ja siinä tavoitteessa hänen 

vanhempansa tukivat häntä. Tärkeänä vaikuttimena oli etenkin Hannikaisen isä, joka 

tunnisti tyttärensä lahjakkuuden.60 Tästä on osoituksena Ann-Elise Hannikaisen 

tammikuussa 1966 päiväkirjaansa kirjaama lausuma: ”Rakas isäni sanoi yhtenä päivänä 

= ’Ann, olen päättänyt, että saat omistautua kokonaan musiikille ja taiteelle. Minulla on 

vielä 20 vuotta aikaa tukea sinua’.”61 

Vaikka Heikki Hannikainen ei tosiasiassa olisikaan antanut tyttärelleen 

lupaa omistautua musiikille aivan noin juhlallisesti ja suorastaan kohtalokkaasti, 

päiväkirjamerkintä osoittaa, että jo varhain hän oli valmis tukemaan tytärtään tämän 

uralla. Heikki Hannikainen oli itsekin lahjakas pianisti, ja hän oli harkinnut 

nuoruudessaan muusikon uraa.62 Voidaankin pohtia, missä määrin Ann-Elise 

Hannikaisen uravalinta tarjosi Heikki Hannikaiselle mahdollisuuden toteuttaa omia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 J Hannikainen, Ann-Elise 1987a. 
58 J Virtanen 2014b. 
59 Nuorteva & Raitio 1993, 201. 
60 J Virtanen 2014b. 
61 J Hannikainen, Ann-Elise 1963–1978 15.1.1966, alleviivaus Ann-Elise Hannikaisen. Heikki 
Hannikainen erehtyi aika-arviossaan kolmella vuodella, sillä hän tuki tytärtään vuonna 1989 
tapahtuneeseen kuolemaansa saakka. Lisäksi on syytä todeta, että myös Ann-Elise Hannikaisen äiti 
suhtautui tyttärensä urahaaveisiin kannustavasti. Kuin tasapuolisuuden nimissä, Hannikainen kirjoitti 
samana päivänä äidistään: ”Miten mahtava persoona äitini onkaan. -- Ja miten kaunis sielu hänellä on! 
Hän on hyvä kaikille. Hän on erittäin älykäs – tietää kaiken taiteesta, musiikista jne. Hän ohjaa minua 
piano-opinnoissani. Hän seuraa opintojani askel askeleelta. Hän on paras kriitikkoni. Ilman hänen 
rakkauttaan ja tukeaan, mitä minä olisin?”. 
62 J Virtanen 2014b. 
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nuoruudenhaaveitaan. Ainakin oma musiikkisukutausta auttoi häntä ymmärtämään, että 

muusikon ura on oikeasti mahdollinen ja varteenotettava ammatti. 

 Korkeaan päämääräänsä nähden Ann-Elise Hannikainen oli jokseenkin 

vanha aloittaessaan opintonsa Limassa. Kenties juuri ikänsä vuoksi hän kykeni toisaalta 

omaksumaan asioita nopeammin ja keskittymään paremmin. Paikallisessa 

musiikkiopistossa63 Academia Moderna de Pianossa Hannikaisen opetusohjelmaan 

kuului pääinstrumentti pianon lisäksi ensimmäistä kertaa musiikin teoriaa ja 

säveltapailua, harmoniaa, kontrapunktia ja sävellystä.64 Säilyneet harjoitusvihot 

osoittavat, että Hannikaisen opinnot alkoivat aivan alkeista: sävelnimistä ja -lajeista, 

nuottiarvoista, tahtilajeista ja sointuasteista edeten vähitellen syvemmälle 

harmoniaopintoihin ja kenraalibassoon. Musiikin historiassa Hannikainen opetteli 

klassisen musiikin kaanoniin kuuluvien säveltäjien tyylipiirteitä ja elinvuosia ja 

länsimaisen taidemusiikin historian suurta kertomusta. Osa näiden opintojen sisällöstä 

on täytynyt olla Hannikaiselle jo entuudestaan itsestäänselvää. Opetusohjelma kuitenkin 

osoittaa, että ainakin jossain määrin Hannikaisen siihenastiset piano-opinnot olivat 

toteutuneet eräänlaisessa kuplassa, vailla musiikinteoreettista tai -historiallista 

kontekstia. Tämä on helposti selitettävissä sillä, että opinnot toteutuivat yksityisesti 

vailla musiikkialan oppilaitoksen suomaa opetussuunnitelmaa. 

Limassa kävi entistä ilmeisemmäksi, että Hannikaisen suhde soittamiseen 

oli intohimoinen ja klassinen musiikki oli hänelle maailma, johon hän halusi uppoutua 

ja jossa hän tunsi olonsa hyväksi. Maaliskuussa 1965 19-vuotias Hannikainen palasi 

soittotunnilta kotiinsa ja kirjoitti päiväkirjaansa: 

Akatemiassa on aina niin suurenmoinen musiikkimaailman tunnelma. Tunnen 
olevani lähellä kaikkia rakkaita suuria säveltäjiäni. Kun oppituntini oli ohi, astuin 
Josén autoon – hänellä oli radio niin kovalla, että tulin melkein sairaaksi, 
musiikki huusi. Nyt olen kotona yläkerrassa omassa rakkaassa studiossani. 
Tunnen oloni niin rauhalliseksi, niin tyytyväiseksi. Istun kohta pianon ääreen ja 
ryhdyn opettelemaan suurenmoista Mozartiani, pianokonserttoa nro 17 G-duuri. 
Oi kuinka rakastankaan näitä rauhallisia hetkiä. Tunnen oloni taivaalliseksi. 
Toivon, ettei minua häiritä.65 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Ann-Elise Hannikaisen opiskelemien kurssien sisällön ja hänen veljensä Heikki Hannikaisen arvion 
perusteella oppilaitosta voisi lähinnä verrata suomalaiseen musiikkiopistoon (J Virtanen 2014b). 
Konservatoriotasoista opetusta varten Limassa oli silloinen Escuela Nacional de Música (nyk. 
Conservatorio Nacional de Música (Petrozzi-Stubin 2009, 2).Vertailu ei kuitenkaan ole aukoton, sillä 
Hannikaisen opiskelema ohjelmisto ylittää näkemykseni mukaan nykyisten suomalaisten 
musiikkiopistojen ohjelmistotavoitteet.  
64 J Hannikainen, Ann-Elise [s.a.]b. 
65 J Hannikainen, Ann-Elise 1963–1978 29.3.1965. 
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Päiväkirjamerkinnöistä paljastuu elämän kauniiden asioiden herkkä vaalija, joka 

muistaa tuon tuosta mainita, kuinka kiitollinen hän on elämästään Jumalalle ja kuinka 

hän rakastaa vanhempiaan.66 Nykynäkökulmasta Hannikainen vaikuttaa kenties hieman 

lapselliselta, mutta samalla hän paljastaa olevansa täysin avoin musiikin synnyttämille 

tunnekokemuksille. Ei ole epäilystäkään, etteikö musiikki olisi ollut tärkeintä hänen 

elämässään. Joulukuussa 1965 ammatinvalinta näytti kirkkaalta: ”Tiedän vain, että 

haluan soittaa, soittaa, soittaa pianoa -- haluan olla jatkuvasti musiikin maailmassa – oi 

tuo ihana musiikin maailma (jonne minä kuulun).”67  

 Päiväkirjassaan mainitsemansa Wolfgang Amadeus Mozartin (1756–

1791) Pianokonserton nro 17 G-duuri KV. 453 ensimmäisen osan68 lisäksi Hannikaisen 

ohjelmistoon kuului Perun vuosina muun muassa Johann Sebastian Bachin (1685–1750)  

2- ja 3-äänisiä Inventioita sekä valikoima Frédérick Chopinin (1810–1849) Etydejä ja 

Claude Debussyn (1862–1918) Preludeja.69 Jos Hannikainen aiemmin olikin kärsinyt 

vaihtuvista opettajista, Limassa Hannikainen pääsi nauttimaan pätevästä opetuksesta. 

Hannikaisen opettaja Maria Ureta del Solar70 oli Academia Moderna de Pianon 

perustaja ja maineikkaan chileläisen pianisti Claudio Arraun (1903–1991) oppilas.71 

Hannikaisella oli näin ollen ainutlaatuinen mahdollisuus ammentaa oppia klassis-

romanttisesta tulkintatraditiosta. Hannikainen menestyi piano-opinnoissaan ilmeisen 

hyvin, sillä oppilaalleen kirjoittamassaan todistuksessa Ureta del Solar toteaa, että 

Hannikaisen ”hienoon musikaalisuuteen liittyy edelleen vakava kurintaju sekä pysyvä ja 

kiihkeä halu musiikin hallitsemiseen, jonka johdosta hän on erottunut erinomaiseksi 

oppilaaksi --”.72 

  Vaikka Hannikaisen tavoitteena olikin tulla konserttipianistiksi, 

säveltäminen hiipi kuin varkain hänen elämäänsä. Magnetofonilla tehdyt kotiäänitykset 

paljastavat, että Hannikainen oli innokas improvisoija. Säilynyt kelanauha on otsikoitu 

Hannikaisen käsialalla Compositions 1966, mutta kuulokuva paljastaa nopeasti, että 

kyse on nimenomaan improvisaatioista. Tämä on pääteltävissä katkelmien lyhyydestä ja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 J Hannikainen, Ann-Elise 1963–1978 29.3.1965. 
67!Emt. 12.12.1965. 
68 Academia Moderna de Piano. Actuación de clausura año escolar 1965. 1965. AEHA. 
69 J Trabajo realizado en el curso de piano desde abril de 1964 hasta diciembre de 1966. AEHA. 
70 Ureta del Solarin elinvuodet eivät ole tiedossa. 
71 Wiesse-Rebagliati 2015, 245. 
72 J Ureta del Solar 1967. 
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tavasta, jolla musiikilliset aihiot usein perustuvat ostinato-kuvioille tai pysyttelevät 

muuten hyvin rajatussa tekstuurissa tai karaktäärissä.73 

 Oletettavasti juuri näiden äänitysten ansiosta Hannikainen päätyi 

varsinaisille sävellystunneille, sillä harmoniaa hänelle opettanut Rodolfo Holzmann 

(1910–1992) halusi kuunnella yhden nauhoista. ”Alussa hän pudisti skeptisesti päätään 

ja sanoi, että tämä nyt on selvää Brahmsia, tämä taas Chopinia, mutta sitten tuli kohta, 

jonka hän tahtoi kuulla uudelleen,” Hannikainen muisteli tapahtumaa myöhemmin. 

Holzmann löysi nauhalta omaperäisenä pitämänsä kohdan ja kehotti Hannikaista 

kirjoittamaan sen muistiin. ”Sanoin, etten osaa”. Siitä alkoivat Hannikaisen 

sävellysopinnot Holzmannin johdolla.74  

Peruun vuonna 1938 Saksasta emigroitunut Holzmann (1910–1992) loi 

uudessa kotimaassaan uran säveltäjänä, sävellyksen opettajana ja musiikkitieteilijänä. 

Holzmann oli itse opiskellut sävellystä sveitsiläisen Vladimir Vogelin (1896–1984) 

johdolla, joka sittemmin opetti muun muassa Erik Bergmania (1911–2006) ja 

Einojuhani Rautavaaraa (1928–2016). Vogelin opetuksen myötä Holzmannin oma, Paul 

Hindemithiltä (1895–1963) vaikutteita saanut, uusklassinen sävelkieli muotoutui 12-

säveljärjestelmän ympärille.75 Tämä näkyi myös hänen antamassaan 

sävellyksenopetuksessa, jonka atonaalista idiomia Hannikainen ei kokenut omakseen.76 

Siitäkin huolimatta opettajan tyylillä oli kauaskantoiset seuraukset Hannikaisen uralla, 

sillä Hannikaisen kaikissa kolmessa ensimmäisessä teoksessa77 uusklassiset piirteet ja 

atonaalisuus lyövät kättä. Näistä teoksista viimeisintä, vuonna 1973 syntynyttä 

Anerfálicasta, voi pitää Hannikaisen läpimurtoteoksena.  

Perun sävellysopintojen satoa edustaa vuonna 1966 valmistunut pianoteos 

Theme and four variations, joka on samalla Hannikaisen ensimmäinen säilynyt 

puhtaaksikirjoitettu teos. Hannikainen omisti teoksen opettajalleen ja antoi sille 

juhlavasti opusnumeron yksi.78 Teoksen lähtökohta ei vielä ole 12-sävelrivissä, mutta 

Hannikainen maustaa paikoitellen täysin tonaalista harmoniaansa yllättävillä 

muunnesävelillä kuten teoksen teemassa, jossa e-molliasteikon neljäs aste on ylennetty. 

Uusklassista sävyä teokselle antavat monien variaatioiden kvartti- ja kvinttirakenteiset 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 J Hannikainen, Ann-Elise 1966b. 
74 Nordenstreng 1973, 7. 
75 Petrozzi-Stubin 2009, 95–96. 
76 Laitinen & Virtanen 2008a. 
77 Theme and four variations (1966), Tema con XI Variazioni (1968) ja Anerfálicas (1973). 
78 J Hannikainen, Ann-Elise 1966a. Viimeisessä radiohaastattelussaan Hannikainen ei puhunut tästä 
teoksesta lainkaan vaan ilmaisi pitävänsä ensimmäisenä opuksenaan vuonna 1968 valmistunutta 
pianoteosta Tema con XI Variazioni (Laitinen & Virtanen 2008a). 
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harmoniat sekä motorinen rytmiikka. Perulaisia vaikutteita on kuultavissa teoksen 

finaalissa, jossa Hannikainen hyödyntää vaihtuvia tahtilajeja ja heikoille tahdinosille 

sijoitettuja aksentteja. Omien sanojensa mukaan ”intiaanimusiikin hypnoottinen, 

toistuva rytmi ja melankolinen melodia” tekivät häneen vaikutuksen.79 Perun 

alkuperäisasukkaiden musiikista inspiroituminen oli leimallista myös Holzmannille.80 

Kaiken kaikkiaan Theme and four variations on niin muotoratkaisultaan kuin 

sävelmateriaalin käsittelyltäänkin selkeä esityö kaksi vuotta myöhemmin Helsingissä 

valmistuvalle pianoteokselle Tema con XI Variazioni (1968).  

 Musiikkiopintojen lisäksi aika Limassa osoittautui muutenkin 

Hannikaiselle merkittäväksi. Hannikainen viihtyi Liman ilmastossa ja paikallinen 

mentaliteetti sopi hänen persoonalleen hyvin. Hannikaisella oli myös erittäin laaja 

ystäväpiiri. Diplomaattiperheen lapsena hän sai myös tottua julkisuuden valokeilaan, 

sillä 1960-luvun Perussa diplomaattikunnan vähäisetkin tapahtumat olivat julkisuuden 

mielenkiinnon kohteena.81 Tästä ovat osoituksena monet lehtijutut, joiden aihepiirit 

ulottuvat Hannikaisen villakoirasta hänen vaate- ja musiikkimakuunsa.82 Vuosia 

myöhemmin sävellysuran mukana tullut julkisuus ei näin ollen ollut Hannikaiselle aivan 

vieras maailma. Kenties osittain näiden Perun kokemusten ansiosta Hannikainen viihtyi 

myös myöhemmin julkisuudessa ja tuli hyvin toimeen toimittajien kanssa.  

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Nordenstreng 1973, 7. 
80 Petrozzi-Stubin 2009, 96. 
81 J Virtanen 2014b. 
82 Katso esimerkiksi Anonyymi [s.a.]a, Anonyymi 1966a, Anonyymi 1966b ja Ella 1966. 
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3. PIANO- JA SÄVELLYSOPINNOT SIBELIUS-AKATEMIASSA 
 
Kesällä 1965 Ann-Elise Hannikaisen perhe vieraili Suomessa. Lentomatkustaminen oli 

vielä kallista, minkä vuoksi perhe matkusti laivalla. Pelkästään matka Perusta Italiaan 

kesti kolme viikkoa. Tuon pitkälle syksyyn kestäneen matkan yhteydessä Hannikainen 

pyrki ja tuli hyväksytyksi Sibelius-Akatemian yleiselle osastolle. Varsinaiset opintonsa 

Hannikainen aloitti kuitenkin vasta kaksi vuotta myöhemmin, jolloin koko hänen 

perheensä palasi Suomeen. Perhe asettui asumaan Espoon Tapiolaan, jossa myös 

Hannikainen asui koko opintojensa ajan.83 

Muutto Perusta Helsinkiin oli Ann-Elise Hannikaiselle kulttuurisokki ja 

suuri elämänmuutos. Perussa hänen perheensä kuului diplomaattistatuksen ansiosta 

seurapiireihin, mutta Suomessa he olivat suomalaisia suomalaisten joukossa, vaikka 

muuten Suomessa suhtauduttiinkin vielä 1960-luvulla diplomaatteihin samankaltaisella 

uteliaisuudella ja kunnioituksella kuin muun muassa Perussa. Synnyinmaan ja Perun 

väliset erot tulivat esille myös pienissä arkisissa asioissa. Hannikaisen sisar Eva 

Hannikainen kuvaa tipahtaneensa sisarensa kanssa kuin vieraalta planeetalta tulleessaan 

Suomeen: ”Kun teet kaikkea vähän erilailla, esimerkiksi vaihdat vaatteita joka päivä. 

Me oltiin tottuneita vaihtamaan vaatteita, kunnes opin koulussa, että kaikkien pitää 

käyttää samoja vaatteita [joka päivä].”84 

Vaikka ilmastollinen, maantieteellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen 

muutos oli Hannikaiselle merkittävä, suurin ero vanhaan kotimaahan oli kuitenkin 

ystäväpiirin ja oman sosiaalisen roolin menettäminen.85 Perussa Hannikaisella oli ollut 

laaja ja kansainvälinen ystäväpiiri, joka koostui pitkälti diplomaattikunnan edustajista ja 

perheenjäsenistä. Helsingissä Hannikainen ei tuntenut entuudestaan ketään ikätoveriaan 

eikä hänelle myöskään kehittynyt Sibelius-Akatemiassa vietettyjen vuosien aikana 

entisen kaltaista laajaa sosiaalista verkostoa. Suomessa lähimmäksi ystävyyssuhteeksi 

muodostui opiskelutoveri Paula Teittinen, joka opiskeli niin ikään Tapani Valstan 

(1921–2010) johdolla. Hannikainen ja Teittinen muodostivat kiinteän parivaljakon, joka 

kulki opiskeluvuosien halki yhdessä.86 Teittinen kuvaa itseään ja ystäväänsä 

”tavattoman lapsellisiksi tytöiksi” joille tärkeitä asioita olivat pianonsoitto ja yhteiset 

illanvietot Teittisen opiskeluasunnossa Tunturikadulla.87  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 J Virtanen 2014b. 
84 Emt. 
85 Emt. 
86 J Virtanen 2014a. 
87 Emt. 
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Ann-Elise Hannikainen itse kuvaa olleensa outo ilmestys Sibelius-

Akatemiassa turkkeineen ja koruineen.88 Vaikka Hannikainen aloittikin opintonsa 

keskellä politisoitunutta 1960-lukua, ajan henki ei näytä vaikuttaneen häneen 

merkittävästi. Hannikainen ei osallistunut opiskelijapolitiikkaan eikä hän kokenut 

yhteiskunnallista heräämistä samalla tavoin kuin monet muut yliopisto-opiskelijat.89  

 

3.1 Piano-opinnot 

Vaikka tämän tutkielman keskiössä onkin Hannikaisen säveltäjänura, on 

merkityksellistä tarkastella myös Ann-Elise Hannikaisen piano-opintoja. Hannikainen 

sävelsi pianon ääressä ja improvisointi oli luonnollinen osa hänen muusikkouttaan ja 

sävellysprosessiaan.90 Piano-opinnot Sibelius-Akatemiassa alkoivat Tapani Valstan 

johdolla syyskuun kuudentena päivänä 1967. Syyslukukauden muihin opintoihin 

(taulukko 1) kuuluivat säveltapailun I-kurssi Seija Salmialan (s. 1943) johdolla, 

muotoanalyysikurssi Olavi Kaukon (s. 1926) johdolla, musiikin historia -kurssi Matti 

Raution (1922–1986) johdolla ja kontrapunktiopinnot Einar Englundin (1916–1999) 

johdolla.  

 

Taulukko 1. Ann-Elise Hannikaisen opinnot alkamisjärjestyksessä Sibelius-
Akatemiassa 1967–1972.91 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Laitinen & Virtanen 2008a. 
89 J Virtanen 2014a. 
90 Laitinen & Virtanen 2008a. 
91 Emt. Vaikka lista onkin koottu Ann-Elise Hannikaisen opintokirjan tiedoista, pidän mahdollisena että 
jotkin tiedot ovat puutteellisia tai ehkä jopa puuttuvat opintokirjasta kokonaan. Opintokirjan alussa 
oleville lukuvuosikohtaisille sivuille ei esimerkiksi ollut merkitty kevätlukukaudelle 1971 pääaineen 
lisäksi lainkaan muita opintoja, vaikka opintokirjan kurssitutkintosivuilla on kurssien loppumerkintöjä 
tuolta keväältä. 

1967–1972  Piano, opettaja Tapani Valsta  
1967–1968  Säveltapailu I, opettaja Seija Salmiala 
1967–1968  Muotoanalyysi, opettaja Olavi Kauko 
1967–1968  Musiikin historia, opettaja Matti Rautio 
1967–1970  Kontrapunkti I, opettaja Einar Englund 
1968–1969  Säveltapailu II, opettaja Seija Salmiala 
1968–1969  Soitinoppi, opettaja Eino Linnala 
1968(kl.)–1969(kl.) Sävellys, opettaja Einar Englund 
1968(sl.)  Uuden musiikin historia, [kurssi jäänyt kesken] 
1969–1970  Soinnutus I, opettaja Einar Englund 
1969(sl.)  Estetiikka 
1969–1970  Muotoanalyysi II, opettaja Olavi Kauko 
1970(kl.)  Erik Tawaststjernan opetusta [mestarikurssi, Sibelius-luentosarja?] 
1970–1971  Suomalaisen musiikin historia 
1970–1971  Uuden musiikin historia  
1970–1971  Soinnutus II, opettaja Einar Englund 
!
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Samat kurssit jatkuivat kevätlukukaudella 1968, mutta silloin Hannikainen ryhtyi 

opiskelemaan Einar Englundin ohjauksessa myös säveltämistä. Sävellysopinnot 

jatkuivat keväästä 1968 kevääseen 1969. Säveltämisen ohessa Hannikainen opiskeli 

Englundin johdolla myös kontrapunktia ja soinnutusta.92 

Hannikaisen opintokirjan ohjelmistoliitteestä käy ilmi seikkaperäisesti 

Hannikaisen opiskeluvuosinaan soittama ohjelmisto. Se koostui enimmäkseen Johann 

Sebastian Bachin, Ludvig van Beethovenin (1770–1827) ja Wolfgang Amadeus 

Mozartin musiikista. 1900-luvulla sävellettyä pianomusiikkia edustivat ainoastaan 

Claude Debussyn preludit La Sérénade interrompue (1909–1910), Danseuses de 

Delphes (1909–1910) ja Minstrels (1909–1910) sekä Hannikaisen oma teos Tema con 

XI Variazioni (1968).93 Espanjalainen pianokirjallisuus ei tullut Hannikaiselle tutuksi 

vielä opintojen aikana, vaikka ohjelmistosuosituksissa olikin muun muassa Isaac 

Albenizin (1860–1909) Chants d’Espagne (1892) ja Dix Pièces (1887).94   

Hannikainen eteni opinnoissaan aikataulun mukaisesti. Hän suoritti IIA-

tutkinnon joulukuussa 1968 yleisarvosanalla kiitettävä ja IIB-tutkinnon toukokuussa 

1970 samoin arvosanoin.95 Menestys opinnoissa näkyi myös siten, että hän pääsi 

useamman kerran esiintymään Sibelius-Akatemian kevätnäytteissä, jotka myös lehdistö 

huomioi. Keväällä 1969 Hannikainen soitti näytteissä Frédérick Chopinin teoksen 

Polonaise op. 40 nro 2 (1838–1839).96 Uuden Suomen kriitikko Seppo Nummi (1932–

1981) nosti Hannikaisen yhdeksi lupaavimmista uusista pianisteista kehuen hänen 

luovaa kykyään ”jäntevästi muotoillussa Chopin-poloneesissa”.97 Kevään 1970 

näytteissä Hannikainen esitti Franz Lisztin (1811–1886) kappaleen Sonetto 104 del 

Petrarca (1837–1849) kokoelmasta Années de pèlerinage (1848–1877).98 Suomen 

Sosiaalidemokraatissa Hannikaisen tulkintaa kuvattiin vaatimattomaksi ja sieväksi 99, 

mutta Uuden Suomen Heikki Aaltoila (1905–1992) oli toista mieltä. Hänelle 

Hannikaisen esitys toi ”elävästi mieleen Ilmari-isosedän, hienostuneen pianistin ja 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 J Ann-Elise Hannikaisen opintokirja Sibelius-Akatemiassa (nro 5824). AEHA.!
93 J Ann-Elise Hannikaisen opintokirja Sibelius-Akatemiassa (nro 5824). AEHA. 
94 J Sibelius-Akatemian kurssit. Pianonsoitto. Solististen aineiden kurssivaatimuksia ja -tutkintoja 
koskevia yleisiä ohjeita. [s.a.] AEHA. 
95 J Ann-Elise Hannikaisen opintokirja Sibelius-Akatemiassa (nro 5824). AEHA. 
96 Sibelius-Akatemian kevätnäytteet VIII Piano I. Torstaina 8.5.1969 klo 20. [Käsiohjelma.] 1969. AEHA. 
97 Nummi 1969. Nummi tosin kutsuu arvostelussa Hannikaista virheellisesti Anna Hannikaiseksi, vaikka 
käsiohjelmassa pianistin nimi on oikein kirjoitettu. Nimen väärin kirjoittaminen on oireellista, sillä 
säveltäjänurallaan Espanjassa Hannikaisen etu- tai sukunimi kirjoitettiin lehdistössä jatkuvasti väärin. 
98 Sibelius-Akatemian kevätnäytteet 1970. Piano-oppilaita II. Sunnuntaina 10.5. klo 20.  [Käsiohjelma]. 
1970. AEHA. 
99 Haapiainen 1970. 
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syvällisen muusikon, herkän säveltäjän”.100 Viimeisenä opiskeluvuotenaan keväällä 

1972 Hannikainen pyrki kevätnäytteisiin Franz Lisztin Funérailles-kappaleella 

(1849)101, mutta ei tullut enää valituksi.102 

 

3.2 Debyytti säveltäjänä Ung Nordisk Musik -festivaalissa 

Ann-Elise Hannikainen jatkoi Perussa alkaneita sävellysopintoja Sibelius-Akatemiassa 

sivuaineena Einar Englundin ohjauksessa. Hannikaisen itsensä mukaan Englundin 

antama opetus oli hänelle kuitenkin pitkälti jo Perussa opitun kertausta. Lisäksi Englund 

jättäytyi usein tulemasta oppitunneille, minkä Hannikainen tulkitsi johtuvan Englundin 

”vaikeasta kaudesta”.103 

Vuonna 1968 Hannikainen sävelsi pianoteoksen Tema con XI Variazioni, 

joka jatkaa uusklassisilla piirteillään, 12-sävelisyydellään ja variaatiomuodollaan 

Perussa sävelletyn variaatioteoksen tyyliä.104 Se, syntyikö teos Einar Englundin 

ohjauksessa, on epävarmaa. Teoksen säilyneessä partituurissa ei ainakaan ole Englundin 

omakätisiä merkintöjä, toisin kuin monissa muissa Hannikaisen harjoitusvihoissa.  

Tema con XI Variazioni sai kantaesityksensä Hannu Bisterin105 (s. 1946) 

soittamana helmikuussa 1969 nuorten pohjoismaisten säveltäjien Ung Nordisk Musik  

-tapahtumassa. Norjan Trondheimissa järjestettyyn tapahtumaan osallistui Suomesta 

Hannikaisen lisäksi Erkki Jokinen (s. 1941), Lassi Kataja (1940–2010), Pehr Henrik 

Nordgren (1944–2008) ja Jouko Törmälä (s. 1938).106 Hannikainen oli tapahtuman 

ainoa säveltävä nainen, minkä hän myöhemmin aina muistikin mainita muun muassa 

ansioluetteloissaan.107 

Hannikaisen omaan käsiohjelmaan tehdyistä merkinnöistä päätellen 

Hannikaisen ja säveltäjä Jouko Törmälän teokset vaihtoivat konserttiohjelmistossa 

keskenään paikkaa siten, että Hannikaisen teos esitettiin päivää aiottua myöhemmin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Aaltoila 1970. 
101 J Päättäjäiskonserttien ja kevätnäytteiden valintojen esiintymisjärjestys suuressa salissa. Piano. [1972.] 
AEHA. 
102 Hannikaisen arkistossa on karsinnan ohjelma, mutta ei itse konsertin ohjelmaa, mistä päätellen hän ei 
tullut valituksi. Yleensä Hannikaisen arkistossa on erittäin kattavasti kaikki häneen liittyvä aineisto. 
103 Mandelin-Dixon 1976 ja Laitinen & Virtanen 2008a. 
104 J Hannikainen, Ann-Elise 1968. 
105 Alun perin Hannikaisen teoksen oli määrä kantaesittää ruotsalainen säveltäjä ja pianisti Mats Persson 
(s. 1943) (J Hannikainen, Ann-Elise 1963–1978 26.10.1968). 
106 UNM. Ung Nordisk Musikkfest 69. 9[.] - 15[.] februar 1969 Trondheim. [Käsiohjelma.] 1969. AEHA. 
107 Katso esimerkiksi Anonyymi 1975b. 
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15.2.108 Tämä saattaa johtua siitä, että Hannikainen sairastui matkalla Trondheimiin, 

minkä vuoksi ainakin osa festivaalin konserttitarjonnasta jäi häneltä kuulematta.109  

Norjalaisessa lehdistössä Ung Nordisk Musik -festivaalia ei noteerattu 

ennakkomainontaa lukuun ottamatta.110 Ruotsalaisessa Göteborgs-Postenissa tapahtuma 

uutisoitiin lyhyesti ja Hannikainenkin tuli mainituksi esimerkkinä siitä, että ”jopa 

naissäveltäjä -- osallistui festivaaleille”.111 Suomessa tapahtumasta raportoitiin 

seikkaperäisemmin. Rondo-lehdessä käsiteltiin yksityiskohtaisesti jokaisen 

suomalaissäveltäjän teoksen esitys. Suomalaisten kärkinimi oli selvästi kolmatta kertaa 

tapahtumaan osallistunut Nordgren, jolla oli ainoana suomalaisista orkesteriteos 

ohjelmistossa. Siinä missä muiden suomalaissäveltäjien teoksia ja niiden esityksiä 

kuvaillaan kritiikissä hyvinkin yksityiskohtaisesti, saa Hannikainen varsin suppean 

katsauksen: ”Ottaen huomioon variaatioiden suuren lukumäärän voidaan puhua hyvin 

kekseliäästä teoksesta, jonka tekijältä on syytä odottaa lisää mielenkiintoista 

musiikkia”.112 Vastaanotto oli näin ollen kohteliaan kiittävä ja kannustava. Hannikaisen 

sukupuolikin huomioitiin kritiikissä, mutta varsin neutraaliin sävyyn.113  

Festivaalista on säilynyt äänitallenteita, mutta Ann-Elise Hannikaisen 

teosta en ole onnistunut jäljittämään. Sibelius-Akatemian kirjaston kokoelmassa on 

tosin yksittäisiä kelanauhoituksia juuri vuoden 1969 UNM-festivaaleilta, muun muassa 

Jouko Törmälän Kolme laulua, minkä vuoksi toivoa Hannikaisen teoksen äänityksen 

olemassaolosta on ehkä olemassa.114 

Hannikaiselle UNM-festivaali oli todennäköisesti ensimmäinen merkittävä 

mahdollisuus kuulla oman sukupolvensa nuorten säveltäjien musiikkia ja ehkä 

muutenkin ensimmäinen mahdollisuus kuulla nykymusiikkia siinä laajuudessa. 

Hannikaisen tekemät merkinnät käsiohjelmaan kertovat uusien kokemusten herättämistä 

ajatuksista sekä Hannikaisen persoonasta. Festivaalin avajaiskonsertin ohjelmistossa 

olleesta tanskalaisen Ole Buckin (s. 1945) teoksesta Sommertrio (1968) Hannikainen 

käyttää ilmaisuja ”Best” sekä ”This piece I’d like to hear many times”.115 Merkinnät 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 UNM. Ung Nordisk Musikkfest 69. 9[.] - 15[.] februar 1969 Trondheim. [Käsiohjelma.] 1969. AEHA.!
109 J Virtanen 2015b. 
110 J Hysvær 2015. Vaikka tieto perustuukin Norjan kansalliskirjastosta saatuun tietoon, pidän sitä 
epäuskottavana. Muun muassa Rondo-lehdessä viitataan Pehr-Henrik Nordgrenin teokseen, joka sai 
“sangen hyvän vastaanoton sikäläisessä lehdistössä” (Kokkonen 1969). 
111 S.G. 1969. 
112 Kokkonen 1969. 
113 Emt. 
114 J Ung Nordisk Musik 14.2.1969. Sib MN 00470 [kelanauha]. Sibelius-Akatemian kirjasto.  
115 UNM. Ung Nordisk Musikkfest 69. 9[.] - 15[.] februar 1969 Trondheim. [Käsiohjelma.] 1969. AEHA.  
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ovat huomionarvioisia, sillä Buckin huilulle, kitaralle ja sellolle sävelletystä teoksesta 

tuli nopeasti tiennäyttäjä tanskalaisessa musiikkikulttuurissa.116 Vaikka Hannikaisen 

oma variaatioteos olikin löyhästi atonaalinen, Hannikaista saattoi miellyttää Buckin 

musiikin lyyrinen melodisuus, joka lienee poikennut aikakauden muusta musiikista. 

Samassa konsertissa esitetyn norjalaisen Ragnar Søderlindin (s. 1945) Intermezzo 

(1968) oli sekin Hannikaisen mielestä ”Very interesting”.117 Tanskalaisen Niels Holger 

Petersenin (s. 1946) Bufast (1967) sen sijaan oli ”not too hot”. Se jää epäselväksi, onko 

ilmaisu viittaus teokseen, sen säveltäjään vai esittäjään. 

  Käsiohjelmasta löytyy myös toisenlaisia merkintöjä, jotka kertovat niin 

Hannikaisen mielenkiinnon kohteista kuin huumorintajustakin. Säveltäjä Pehr Henrik 

Nordgren on saanut kuvansa viereen merkinnän ”charm”, kun taas ruotsalaista Olav 

Franzénia (s. 1946) Hannikainen nimittää englanniksi banaanikasvoiseksi (Banana face) 

ja Ole Buckia (s. 1945) ruotsiksi peikoksi (Troll).118 Etenkin Nordgrenin huomioiminen 

tuntuu enteelliseltä. Hannikaisen arkistossa on myöhemmiltä vuosilta runsaasti juuri 

Nordgrenin sävellystyötä käsitteleviä lehtileikkeitä. Vaikka Hannikainen sittemmin 

loikin uransa Suomen ulkopuolella, hän jatkoi joidenkin oman sukupolvensa 

opiskelutoverien urien seuraamista. Nordgrenin lisäksi tällainen mielenkiinnonkohde oli 

Leif Segerstam (s. 1944).  

 

3.3 Säveltäjänä kotimaassa 

Ung Nordisk Musik -festivaalin jälkeen Hannikaisen pianoteos esitettiin vielä kolmesti 

Suomessa. Toukokuussa 1969 Hannu Bister soitti teoksen sävellysopiskelijoiden 

kevätnäytteissä119, ja joulukuussa Hannikainen soitti teoksen oppilaskonsertissa itse120. 

Kumpaakaan konserttia ei arvioitu lehdistössä. Sen sijaan, kun Hannikainen soitti 

teoksen kolmannen esityksen toukokuussa 1970, teos sai useammankin kriitikon 

huomion.121 Vastaanotto oli enimmäkseen myönteinen, joskin hieman erilaisin 

painotuksin. Suomen Sosiaalidemokraatin Vilho Viikari (1905–1980) piti teosta ”eräiltä 

osin” hauskana, mutta toivoi muunnelmiin ”suurempia vastakohtaisuuksia, nyt ne olivat 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 Music Sales Classical 2015. 
117 UNM. Ung Nordisk Musikkfest 69. 9[.] - 15[.] februar 1969 Trondheim. [Käsiohjelma.] 1969. AEHA. 
118 Emt.!
119 Sibelius-Akatemian kevätnäytteet. X Sävellysnäyte. Sunnuntaina 11.5.1969 klo 15. Suuri sali. Ohjelma. 
1969. AEHA. 
120 Sibelius-Akatemia. Oppilasnäyte III. Torstaina joulukuun 11[.] päivänä 1969 klo 20 
Konservatoriossa. Ohjelma. 1969. AEHA. 
121 Sibelius-Akatemian kevätnäytteet 1970. Oppilassävellyksiä Tiistaina 12.5. klo 20. [Käsiohjelma]. 
1970. AEHA. 
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liiaksi samansävyisiä”.122 Samoilla linjoilla oli Hufvudstadsbladetin Folke Forsman, 

joka piti teosta tuoreena, mutta moitti sitä pastissimaisuudesta ja rapsodisuudesta.123 

Varauksettomimmat arviot antoivat Helsingin Sanomien Erkki 

Salmenhaara (1941–2002) ja Uuden Suomen Heikki Aaltoila. Salmenhaara totesi 

olevansa ”lämmin nykyisen tasa-arvoisuuteen perustuvan sukupuoliajattelun 

kannattaja”, mutta tunnusti samaan hengenvetoon ihmetyksensä siitä, että ”hieman 

yllättävästi illan mielenkiintoisinta antia tuntui edustavan sen ainoa naissäveltäjä Ann-

Elise Hannikainen pianomuunnelmineen”. Salmenhaaran mukaan Hannikaisen 

muunnelmat olivat ”tyyliltään suunnilleen rohkeata Prokofjevia, selvästi klaviatuurista 

inspiroituneita karaktäärimuunnelmia”.124  

Heikki Aaltoila oli myönteisessä suhtautumisessaan Salmenhaaraakin 

avoimempi. Aaltoila vertaa Hannikaista niin pianistina kuin säveltäjänäkin tämän 

isosetään Ilmari Hannikaiseen (1892–1955). Aaltoilan mukaan  
Nuoren neiti Hannikaisen tonaalinen maailma on ajan mukana laventunut 
kokonaan uusiin ulottuvuuksiin. Weberniläisistä peruskuvioista lähtien palattiin 
henkisessä mielessä menneitten Hannikaispolvien romanttisiin mielikuviin, 
joihin dodekafonia soveltui yhtä luontevasti kuin griegiläis-rachmaninovilainen 
ajattelutapa. Säveltäjäneitonen ei halunnut olla muuta kuin oma itsensä ja yhtä 
omakseen saamansa musiikin kanssa. Avoin rehellisyys merkitsi valoa, joka 
soitossa kirkkaana loisti.125  
 

Aaltoilan viittaus dodekafoniaan voidaan ehkä laittaa lennokkaan ja 

ylimalkaisen kirjoitustyylin tiliin, sillä pelkästään teosta kuuntelemalla on ilmeistä, ettei 

teos edusta dodekafoniaa sen todellisessa merkityksessä. Sitä vastoin Aaltoilan 

rinnastus ”menneisiin Hannikaispolviin” on huomionarvoisa. Vaikka Ann-Elise 

Hannikainen olikin jo ennen Suomeen tuloa tietoinen omasta sukutaustastaan, 

konkretisoitui Hannikaisen musiikkisuvun asema vasta Suomessa. Sibelius-Akatemian 

ohjelmistoluetteloon tehdyt ympyröinnit Ilmari Hannikaisen nimen kohdalla kertovat 

oman sukutaustan huomioinnista.126 Hannikainen ei kuitenkaan koskaan soittanut osana 

opintoja tai konserteissaan Ilmari Hannikaisen musiikkia, mikä on yllättävää. Ilmari 

Hannikaisen romanttis-impressionistisen pianotuotannon olisi voinut kuvitella sopivan 

hyvin Ann-Elise Hannikaisen romanttista pianokirjallisuutta suosivalle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Viikari 1970. 
123 Forsman 1970. 
124 Salmenhaara 1970. 
125 Aaltoila 1970. 
126 J Sibelius-Akatemian kurssit. Pianonsoitto. Solististen aineiden kurssivaatimuksia ja -tutkintoja 
koskevia yleisiä ohjeita. [s.a.] AEHA. 
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taiteilijanlaadulle. Ilmari Hannikaisen musiikki olisi voinut tulla tutuksi myös Tapani 

Valstan kautta, sillä hän oli Ilmari Hannikaisen oppilas ja hänen teostensa tulkitsija.127 

Lisäksi Ilmari Hannikaisen leski Göta Tingvald-Hannikainen (1896–1982) antoi Ann-

Elise Hannikaiselle kotinsa avaimen, jotta tämä voisi ”koska tahansa käydä 

harjoittelemassa Ilmarin pianolla”.128 Ehkä Ann-Elise Hannikainen tunsi sittenkin 

pianistina enemmän vetoa klassisromanttiseen perusohjelmistoon. Hän myös saattoi 

haluta välttää vertailua isosetäänsä; kenties hän halusi pianistina tulla ensisijaisesti 

tunnetuksi muilla ansioilla kuin kuuluisan sukulaisensa kautta. 

 

3.4 Tema con XI Variazioni (1968) 

Tema con XI Variazioni koostuu nimensä mukaisesti teemasta ja sen yhdestätoista 

muunnelmasta. Teoksen teema on 12-sävelrivi, joka on kirjoitettu kokonuotein ilman 

harmonisointia molemmille käsille (esimerkki 1). Teema ei sisällä muutamia 

esitysohjemerkintöjä lukuun ottamatta muuta informaatiota, motiivisia hahmoja tai 

harmonian tai rytmisen vaihtelun synnyttämiä karaktäärejä. Variaatioissa on näin ollen 

varsin vapaat lähtökohdat, minkä vuoksi teosta voi luonnehtia muodoltaan enemmän 

vapaaksi fantasiaksi.  

 

 
Esimerkki 1. Tema con XI Variazioni -teoksen teema.129 

 

Vaikka teema onkin täysin atonaalinen siinä merkityksessä, että se ei sisällä esimerkiksi 

kolmisointuja (vrt. Alban Bergin Viulukonsertto, 1935), se sisältää jo idun teoksen 

myöhemmästä harmonisesta maailmasta: teeman neljä ensimmäistä säveltä kuuluvat 

sekä luonnolliseen että harmoniseen h-molliasteikkoon.130 Kuten myöhemmin käy ilmi, 

h-sävelellä on teoksessa selkeä keskussävelen rooli. Paikoitellen voidaan puhua myös 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Kangosjärvi 2010. 
128 J Hannikainen, Ann-Elise 1963–1978 16.4.1967. 
129 Tema con XI Variazioni -teoksen käsikirjoituksessa ei ole lainkaan tahtinumeroita, mutta olen lisännyt 
ne puhtaaksikirjoitukseen viittaamisen helpottamiseksi. 
130 Kyse lienee sattumasta, mutta teeman kolme ensimmäistä säveltä ovat transponoituina samat kuin 
Anton Webernin (1883–1945) pianolle sävelletyn Die Variationen op. 27 -teoksen (1936) kolmannen 
osan teeman alkusävelet. 
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suoranaisesta h-tonaliteetista. Tällainen harmoniakäsitys on tyypillinen laajemminkin 

varhaisessa suomalaisessa atonaalisessa musiikissa 1950- ja 1960-lukujen taitteessa.131  

Teeman ensimmäinen variaatio on lyhyt: teema on sijoitettu basso-

ostinaton kaltaiseen rooliin, ja sen päälle Hannikainen on sommitellut vapaasti 

teemarivin pohjalta kvartti- ja kvinttipohjaisia sointuja, joilla on keskeinen asema 

myöhemminkin teoksessa (esimerkki 2).  

 
Esimerkki 2. Tema con XI Variazioni -teoksen ensimmäinen variaatio, tahdit 2–5. 

 

Allegro moderato -tempossa etenevä toinen variaatio on kirjoitettu teoksen teeman 

tapaan oktaaviunisonoon (esimerkki 3). Teema esiintyy variaatiossa alkuperäisessä 

transpositiossaan.  

 
Esimerkki 3. Tema con XI Variazioni -teoksen toinen variaatio, tahdit 10–13. 

 

Kolmas variaatio on myös kirjoitettu Allegro moderato -tempossa (esimerkki 4). Teema 

esiintyy katkelmin alkuperäisenä transpositiona sekä transponoituna. Variaatio päättyy 

molemmille käsille jaettuun sointuun, joka voidaan tulkita joko polysoinnuksi 

Dm+Amaj7(-3) tai Dm7+4#. Sointujen asettelu tukee ensiksi mainittua tulkintaa.132 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Heiniö 1995, 83–86. 
132 Polysointujen soivuuden kannalta on olennaista, että polysoinnun kaksi osasointua kuullaan omina 
yksiköinään. Jos sointujen säveliä yhdistellään muutoin, kyse ei ole enää polysoinnusta eikä kuulokuva 
ole sama (Persichetti 1961, 137). 
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Esimerkki 4. Tema con XI Variazioni -teoksen kolmas variaatio, tahdit 23–26. 

 

Neljännessä variaatiossa teos lähtee avautumaan monin tavoin: variaatiossa on 

ensimmäistä kertaa selkeitä melodisia linjoja (esimerkki 5), jotka esitetään h-pohjaista 

basso-ostinatoa varten. Lisäksi osassa kuullaan ensimmäistä kertaa 2-äänistä polyfoniaa 

sekä melodian oktaavikaksinnuksia. 

 
Esimerkki 5. Tema con XI Variazioni -teoksen neljäs variaatio, tahdit 31–34. 

 

Viidennessä variaatiossa on keskeisessä roolissa rytmi. Enimmäkseen teeman 

peräkkäisistä sävelistä koostuvat soinnut on sijoitettu aksentoidusti vuoroin heikoille ja 

vahvoille tahdinosille (esimerkki 6). Hannikainen tehostaa kuulijan ennalta 

arvaamattomuuden kokemusta yhdistelemällä 6/8- ja 5/8-tahtilajeja. Musiikki pysyy 

koko variaation ajan selkeässä h-tonaliteetissa, mutta intervallikieli laajenee pienillä 

sekunneilla. 

 
Esimerkki 6. Tema con XI Variazioni -teoksen viides variaatio, tahdit 55–58. 

 

Kuudennessa variaatiossa, joka on tähänastisista variaatioista pisin, Hannikainen luo 

jännitteitä asettamalla vastakkain murtosointukuvioita ja blokkimaisia sointuja 

(esimerkki 7). Variaatiossa musiikin intervallikieli laajenee entisestään tritonuksella. 
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Esimerkki 7. Tema con XI Variazioni -teoksen kuudes variaatio, tahdit 76–79. 

 

Seitsemäs variaatio on viidestä aiemmasta poiketen hidas. Käsikirjoituksessa osan 

tempomerkintä on alun perin ollut Andantino, mutta myöhemmin variaationumeron 

perään on eri musteella lisätty vielä määre Lento. Osaa hallitsee jambinen rytmiostinato, 

joka luo painostavan, eteenpäin kaatuvan tunnelman. Aiempien variaatioiden tapaan 

tämäkin variaatio laajentaa teoksen intervallikieltä. Nyt mukaan tulevat aiemmin 

esiteltyjen pienten sekuntien käänteisintervallit eli suuret septimit. Variaation 

dissonoivaa yleisilmettä lisäävät myös ylinousevat oktaavit ja pienet noonit (esimerkki 

8). 

 
Esimerkki 8. Tema con XI Variazioni -teoksen seitsemäs variaatio, tahdit 94–98. 

 

Allegro martellato -tempomerkinnällä varustettu kahdeksas variaatio on jälleen 

karaktääriltään nopea ja motorinen. Tiettyä rytmistä kulmikkuutta luo osan alku, joka 

etenee teoksen teeman ja ensimmäisen variaation tavoin oktaaviunisonossa  

(esimerkki 9). Tämän jälkeen keskeisessä roolissa on jo esimerkiksi neljännessä 

variaatiossa kuultu, teeman kolmesta ensimmäisestä sävelestä johdettu basso-ostinato 

(esimerkki 5). Osan sävelmateriaali pysyttelee muutenkin aiempien osien tapaan kiinni 

teeman 12-sävelrivissä, jopa siinä määrin, että teema toistetaan sellaisenaan variaation 

keskivaiheilla (tahdit 133–134).  
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Esimerkki 9. Tema con XI Variazioni -teoksen kahdeksas variaatio, tahdit 121–122. 

 

Variaation loppu on mielenkiintoinen, koska siinä teoksen teeman kahdeksan 

ensimmäistä säveltä kuullaan ensimmäistä kertaa soinnutettuna (esimerkki 10). 

Hannikainen on kirjoittanut teeman sekä bassoon että diskanttiin, mutta siten, että ylä-

äänessä teema etenee transponoituna pienellä sekunnilla eli suuren septimin päässä 

bassosta. Juuri tämä ylä-äänen transponointi antaa lopulle sille ominaisen kirpeyden. 

Ilman sitä harmonisointi hahmottuu täysin kolmisointupohjaiseksi. 

 
Esimerkki 10. Tema con XI Variazioni -teoksen kahdeksas variaatio, tahdit 145-148. 
 
 
Yhdeksäs variaatio Allegro giocoso alkaa pianistisella murtosointuaiheella, jossa 5. 

variaation tavoin luodaan rytmistä jännitettä vaihtelemalla 2/4- ja 3/8-tahtilajeja 

(esimerkki 11). Tämän jälkeen tekstuuri vaihtuu basso-ostinaton päälle rakennettujen 

teemakatkelmien ja oktaaviliikkeiden vuorotteluksi. Osa päättyy fortessa variaation alun 

murtosointukuvioon. 

 
Esimerkki 11. Tema con XI Variazioni -teoksen yhdeksäs variaatio, tahdit 151-152. 
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Kymmenes variaatio alkaa Lento-tempossa hitaana tanssina, joka lopulta puhkeaa 

puhdasveriseksi valssiksi, mutta hieman yllättäen d-mollissa (esimerkki 12). Tämän 

jälkeen teema kuullaan oktaavein kaksinnettuna bassossa. Sen ylle Hannikainen on 

sommitellut vapaasti sointuja, joissa keskeisessä asemassa ovat puhtaat ja ylinousevat 

kvartit sekä suuret septimit. Tämän jälkeen valssiaihe palaa, mutta nyt h-mollissa.  

 

 
Esimerkki 12. Tema con XI Variazioni -teoksen kymmenes variaatio, tahdit 174-175. 
 
 

Viimeinen variaatio on variaatioista pisin ja se pyrkii Allegro pesante -karaktäärillään 

selkeästi huipentamaan teoksen romantiikan ajan pianovariaatioteosten hengen 

mukaisesti. Variaatio ei enää esittele uutta materiaalia vaan se perustuu jo aiemmin 

esitettyihin aineksiin: vasemman käden ostinatoihin, konemaiseen rytmiikkaan ja h-

pohjaiseen harmoniakäsitykseen (esimerkki 13). 

 
Esimerkki 13. Tema con XI Variazioni -teoksen 11. variaatio, tahdit 224–228. 
 

Aiempiin variaatioihin verrattuna finaalissa kaikki on hieman suurempaa: melkein 

kaikki äänet on kaksinnettu oktaavein ja musiikilliselle materiaalille on annettu 

enemmän aikaa. Ehkä hieman yllättäen viimeisessä variaatiossa ei kuitenkaan kuulla 

kertaakaan teoksen teemaa. Teos kuitenkin päättyy aiempien variaatioiden tapaan 

vahvassa h-tonaliteetissa, mikä on hyvin ennalta arvattavissa: 13 viimeisen tahdin ajan 

basso on jatkuvassa I–V- tai V–I-liikkeessä (esimerkki 14). 
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Esimerkki 14. Tema con XI Variazioni -teoksen 11. variaatio, tahdit 253–256. 
!
 

Olen edellä pyrkinyt erittelemään ja tunnistamaan Ann-Elise Hannikaisen 

pianoteoksen Tema con XI Variazioni rakenneosia ja keskeisiä piirteitä sekä kertomaan, 

miten aikalaiskriitikot teokseen suhtautuivat. Kuten teoksen reseptiohistoriastakin käy 

ilmi, teoksessa on piirteitä, jotka osoittavat musiikillisesti moneen suuntaan: teoksen 

melodinen lähtökohta on atonaalisuudessa, jota Hannikainen käyttää – tai pikemminkin 

jättää käyttämättä – varsin vapaasti. Hannikainen ei kertaakaan transponoi teemaa 

kokonaisuudessaan eikä siitä käytetä peilikuvaa, rapukäännöstä tai rapukäännöksen 

peilikuvaa. Tällöin teos pysyttelee koko ajan samassa sävelmaailmassa, mikä antaa sille 

varsin yhtenäisen, mutta samalla yksipuolisen kuulokuvan. Tekstuurillisesti teos on 

hyvin pianistinen ja lukuisissa oktaavikaksinnuksissaan ja suurieleisessä finaalissaan 

lähellä myöhäisromantiikan pianokirjallisuutta. Hannikainen kirjoittikin päiväkirjaansa, 

että ”yritän lisätä vähän romantiikkaa musiikkiini, vaikka käytänkin aika paljon 

dissonansseja”.133 Teoksen rytmi- ja harmoniakieli ankkuroi sen kuitenkin 

uusklassismiin, johon aiemmin mainittu Erkki Salmenhaaran Prokofjev-huomautuskin 

viittaa.134 

Uusklassisina elementteinä voidaan Hannikaisen teoksessa pitää motorista 

rytmiikkaa ja konemaista liike-energiaa, muotoa joka perustuu leikkauksiin kehittelyn 

sijaan ja loppujen lopuksi, enemmän tai vähemmän, tonaalisuuteen perustuvaa 

harmoniakäsitystä.135 Teoksen rytmiikassa Hannikainen hyödyntää myös ihailemansa 

Igor Stravinskyn (1882–1971) suosimaa epäsäännöllistä metriikkaa sekä staattisia 

ostinatoja. Harmoniakielessään Hannikaisen teos voidaan helposti nähdä myös osana 

suomalaista uusklassismia, joka Heiniön mukaan oli 1950-luvulle asti enimmäkseen 

tonaalista tai keskussävelille perustuvaa. Intervallikieltä hallitsivat sekunnit, kvartit ja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 J Hannikainen, Ann-Elise 1963–1978 9/1968. Alleviivaus Ann-Elise Hannikaisen. 
134 Salmenhaara 1970. 
135 Burkholder et al. 2010, 835–838. 
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kvintit sekä näiden käännökset.136 Musiikin muuttuessa kohti atonaalisuutta, nämä 

intervallit laajenivat pienellä sekunnilla, ylinousevalla kvartilla ja suurella septimillä.137 

Tämä kehityskulku voidaan nähdä pienoiskoossa Hannikaisen pianoteoksen 

intervallikielessä, jossa kvarttien ja kvinttien yhdistelmät laajenevat loppua kohti 

dissonoivammilla tritonuksilla, pienillä sekunneilla ja suurilla septimeillä.  

Jos Tema con XI Variazioni ollaan valmiita näkemään merkittäviltä osin 

uusklassisena teoksena, on kysyttävä, miten Ann-Elise Hannikainen on tullut tehneeksi 

sellaisen teoksen. Mistä Hannikainen on uusklassiset vaikutteensa saanut? Miten Ann-

Elise Hannikainen ja hänen pianoteoksensa pitäisi kontekstualisoida? 

Kontekstualisoinnilla tarkoitetaan historiantutkijan tutkimuskohteelleen 

luomaa viitekehystä. Tutkimuskohde kirjoitetaan osaksi laajempaa asiayhteyttä, taustaa 

ja ympäristöä. Tämä voi tapahtua muun muassa tarkastelemalla tutkimuskohteen 

historiallista, sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä.138 Ann-Elise Hannikaisen kohdalla 

kontekstin käsite on erityisen haastava, sillä hänen taustansa poikkeaa täysin kaikista 

muista hänen sukupolvensa suomalaissäveltäjistä. Hannikaisen tausta ei ole 

sibeliaaninen Suomi, vaan se on monikulttuurinen ja kansainvälinen. Jos 

kontekstualisointi mielletään selittäväksi käsitteeksi, ei ole mielekästä – ainakaan 

yksinomaan – tutkia, miten Hannikaisen musiikki vertautuu muuhun ajan suomalaiseen 

musiikkiin, koska silloin ei enää selitetä tai valaista teosta itsessään vaan enemmänkin 

suomalaisen konsertissa kävijän kuulokokemusta, sitä miltä teos kuulostaa 

suomalaisena. Hannikaisen vaikutteet eivät kuitenkaan tulleet niinkään Suomesta vaan 

useista eri maista ja etenkin Perusta, jossa hän aloitti sävellysopintonsa. Hannikainen 

koki perulaisen kansanmusiikin jättäneen häneen jälkensä ennen kaikkea rytmiikallaan, 

minkä voidaan ajatella näkyvän Tema con XI Variazioni -teoksen lukuisissa basso-

ostinatoissa ja voimakkaasti aksentoiduissa rytmeissä.139 

Suomalaisten säveltäjien musiikkia Hannikainen sen sijaan on tuskin 

tuntenut kovinkaan paljoa ennen Sibelius-Akatemian opintojaan. Olisiko lyhyiden 

sävellysopintojen aikana tutuksi tulleen Einar Englundin musiikki voinut vaikuttaa 

Hannikaiseen? Missä määrin Hannikaisen variaatioteos muistuttaa Einar Englundin 

musiikkia? Vertailukohtina on mielekästä pitää kahta Englundin teosta: ensimmäistä 

pianokonserttoa (1955) sekä ensimmäistä pianosonatiinia Sonatine in d (1966). Ottaen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 Heiniö 1995, 22. 
137 Emt, 83–86. 
138 Kaartinen & Korhonen 2005, 86.  
139 Laitinen & Virtanen 2008a. 
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huomioon, että Hannikainen opiskeli sävellystä vain sivuaineena ja että opetus keskittyi 

satsioppiin, Englundin suoraa vaikutusta Hannikaisen musiikkiin ja Tema con XI 

Variazioni -teoksen syntyyn voidaan pitää vähäisenä. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei 

Hannikainen olisi voinut itsenäisesti tutustua Englundin musiikkiin ja vaikuttua siitä. 

Joulukuussa 1967 Hannikaisella on ollut mahdollisuus kuulla Englundin ensimmäinen 

pianokonsertto Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa France Ellegaardin (1913–

1999) tulkitsemana.140 Lisäksi Englundin vuonna 1966 valmistunut Sonatine in d on 

hyvinkin voinut olla kuultavissa Sibelius-Akatemian opiskelijakonserttien 

ohjelmistoissa. 

Edellä mainittujen Englundin teosten silmäily osoittaa, että tiettyjä 

yhtymäkohtia Hannikaisen teokseen on havaittavissa. Samankaltaisuudet liittyvät ennen 

kaikkea rytmiikkaan ja harmonisen ajattelun intervallikieleen (esimerkki 15). On 

kuitenkin aiheellista kysyä, onko yhteys näiden kahden säveltäjän välillä suora vai onko 

kyse uusklassismista yhteisenä nimittäjänä. Missä määrin Hannikainen tunsi 

uusklassista pianokirjallisuutta tai muuta musiikkia?   

 
Esimerkki 15. Einar Englundin Pianokonsertto nro 1 (1955), soolostemman tahdit 4–6. 

 

Ann-Elise Hannikaisen suosikkisäveltäjiin kuului uusklassismin keskeinen edustaja Igor 

Stravinsky ja etenkin hänen teoksensa Le sacre du printemps (1913).141 Sitä vastoin 

muita uusklassisina pidettyjä säveltäjiä kuten Béla Bartókia (1881–1945), Sergei 

Prokofjevia (1891–1953), Paul Hindemithiä (1895–1963), Francis Poulencia (1899–

1963) tai Dmitri Šostakovitšia (1906–1975) Hannikainen ei käsitykseni mukaan pitänyt 

erityisessä suosiossa eikä esimerkiksi soittanut näiden teoksia missään vaiheessa piano-

opintojaan. Hannikaisen pianistina harjoittama ohjelmisto pohjautui pikemminkin hyvin 

vahvasti klassisromanttiseen traditioon.142 Näin ollen Tema con XI Variazioni -teoksen 

vaikutteet voidaan jäljittää paitsi Hannikaisen omaan traditiotietoiseen pianistitaustaan, 
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140 Jyrkiäinen 1993, 747. 
141 Laitinen & Virtanen 2008a.!
142 J Ann-Elise Hannikaisen opintokirja Sibelius-Akatemiassa (nro 5824). AEHA.!
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ennen kaikkea sävellysopintoihin ja elämään Perussa: kun kaanoniin kuuluvien 

klassisromanttisten pianoteosten satsin tuntemus yhdistyi Rodolfo Holzmannin 

antamaan uusklassismia ja atonaalisuutta suosivaan sävellyksenopetukseen ja 

kokemukseen perulaisesta kansanmusiikista, lopputuloksena on hyvinkin voinut syntyä 

juuri Tema con XI Variazioni -teoksen kaltainen uusklassinen sävellys.  

 
 

3.5 Opintojen päättyminen ja uran vaihto 

Sibelius-Akatemian yleisen osaston päästötodistuksen Hannikainen sai 25.5.1971 

yleisarvosanalla hyvä. Tämän jälkeen Hannikainen jatkoi vielä Sibelius-Akatemiassa 

piano-opintojaan tavoitteenaan diplomitutkinnon suorittaminen keväällä 1972. Alun 

perin Hannikaisen tavoitteena oli suorittaa diplomitutkinto jo syksyllä 1971, mutta 

sairastuminen niveltulehdukseen esti suunnitelman. Hannikaisen tarkoituksena oli 

jatkaa diplomin jälkeen piano-opintoja ja valmistautua ensikonsertin antamiseen 

Lontoossa, jonne hänen oli määrä muuttaa kihlattunsa kanssa.143 

Ulkomaisen opiskelupaikan hakuprosessi on hyvä esimerkki paitsi 

tiedonsaannin vaikeudesta tuon ajan maailmassa, myös Hannikaisen isän Heikki 

Hannikaisen väsymättömästä ponnistelusta tyttärensä uran eteen. Heikki Hannikainen 

kirjoitti muun muassa kuningatar Elisabeth II (s. 1926) hovineidille Lady Margaret 

Haylle144 (1918–1975), johon hän oli tutustunut Urho Kekkosen (1900–1986) 

valtiovierailun yhteydessä vuonna 1969. Hannikainen kääntyi Hayn puoleen kysyäkseen 

kuka voisi auttaa hakuprosessissa:  

Olen täysin tietoinen että hän [Ann-Elise Hannikainen] joutuu kohtaamaan 
oletettavasti rankkaa kilpailua. Hän on valmis tekemään niin ja yrittämään tehdä 
parhaansa. Mutta uskon että olisi olennaista, että asia olisi alusta asti oikeissa 
käsissä.145 

 

Hay edisti nuoren suomalaispianistin asiaa kertomalla tästä 80-vuotiaalle säveltäjä Sir 

Arthur Blissille (1891–1975), joka oli kuningasperheen hovisäveltäjä (Master of the 

Queen’s Music) sekä yksi Royal College of Music’n varajohtajista. Bliss puolestaan 

kirjoitti Hannikaisesta Royal Academy of Music’n johtajalle Sir Anthony Carey 

Lewikselle (1915–1983). Hayn suosituksesta Hannikainen lähetti hakemuksensa ja 

ääninauhan soitostaan molempiin Lontoon keskeisiin musiikkikorkeakouluihin, minkä 
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143 J Hannikainen, Ann-Elise 1971. 
144 Wikipedia 2016a. 
145 J Hannikainen, Heikki 1970. 
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Heikki Hannikainen toivoi Hayn saattavan vielä varmuuden vuoksi myös Sir Arthur 

Blissin tietoon.146 Ponnistelut opiskelupaikan saamiseksi eivät kuitenkaan johtaneet 

toivottuun lopputulokseen. Kesäkuussa 1971 Hannikainen sai tiedon, ettei Royal 

College of Music tarjoa hänelle opiskelupaikka.147 Royal Academy of Music lähetti 

kielteisen päätöksensä muutamia päiviä myöhemmin. 

 Englannin lisäksi Ann-Elise Hannikainen harkitsi myös piano-opintoja 

Wienin musiikkiakatemiassa (nykyinen Die Universität für Musik und darstellende 

Kunst Wien), jossa hän toivoi pääsevänsä professori Dieter Weberin oppilaaksi. Weber 

ei kuitenkaan ottanut enää uusia oppilaita eivätkä vähemmän tunnetut opettajat 

oletettavasti kiinnostaneet Hannikaista.148 Mielenkiintoista on, että jo tuolloin 

Hannikaisella oli myös suunnitelmia sävellysopinnoista. Wienin musiikkiakatemian 

opetustarjontaa Hannikaisen puolesta selvittänyt suurlähettiläs Jussi Mäkinen (1929–

1978) otti yhteyttä sävellyksen professori Alfred Uhliin (1909–1992), joka toivotti 

Hannikaisen tervetulleeksi pääsytutkintoon sanoen sitä ”vain välttämättömäksi 

muodollisuudeksi”.149 Pääsytutkinto jäi kuitenkin Hannikaiselta väliin, sillä 

Hannikaisen sairastuminen muutti hänen suunnitelmansa tyystin. Lopulta Hannikainen 

päätti piano-opinnot Tapani Valstan johdolla keväällä 1972 arvosanalla 3 ½ (/5).150 Hän 

ei koskaan suorittanut diplomitutkintoa eikä jatkanut enää piano-opintojaan. Ainoan 

oman pianoresitaalinsa Suomessa Hannikainen piti Finnish-British Societyn 

tapahtumasarjassa helmikuussa 1972.151 Silloin hänen ohjelmistossaan oli Debussyn, 

Lisztin ja Chopinin teoksia;152 viimeksi mainitulta Ballade nro 1 op. 23 (1831), joka 

kuului Hannikaisen suosikkiteoksiin.153  

!  
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146 J Hannikainen, Heikki 1971. 
147 J Abbott 1971. 
148 J Mäkinen 1971. Suomalaisista pianisteista muun muassa Erik T. Tawaststjerna (s. 1951) (NYU 
Steinhardt 2016) ja Matti Raekallio (s. 1954) (The Juilliard Journal 2013) ovat opiskelleet Weberin 
johdolla.  
149 Emt. 
150 J Ann-Elise Hannikaisen opintokirja Sibelius-Akatemiassa (nro 5824). AEHA. 
151 Piano-Recital. Ann-Elise Hannikainen. February 24 1972. [Käsiohjelma]. 1972. AEHA. ja 
 Finnish-British Society. The Social Programme for January – February 1972. 1972. AEHA. 
152 J Piano-Recital. Ann-Elise Hannikainen. February 24 1972. [Käsiohjelma]. AEHA. 
153 Laitinen & Virtanen 2008a. 
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4. ELÄMÄNTYÖ ESPANJASSA 
!
Kun koko Ann-Elise Hannikaisen lapsuuden itänyt haave konserttipianistin urasta näytti 

kariutuneen vakavaan sairastumiseen, Hannikaisen piti löytää elämälleen uusi suunta. 

Keväällä 1972 Hannikaisen isä nimitettiin Suomen suurlähettilääksi Madridiin, mikä 

näytti tarjoavan ratkaisun ainakin lyhyellä tähtäimellä Hannikaisen muuttuneeseen 

elämäntilanteeseen.154 Hannikaisella ei ollut enää siteitä Suomeen, joten muutto 

Espanjaan, jonka lämmössä epämääräiset nivelvaivatkin olisivat voineet parantua, ei 

varmasti ollut hänelle ylivoimainen päätös vaan pikemminkin mahdollisuus. 

Ann-Elise Hannikainen saapui Madridiin yhdessä vanhempiensa kanssa 

junalla Pariisista kesäkuun kolmantena päivänä 1972.155 He muuttivat maahan, jota 

hallitsi vielä diktaattori Francisco Franco Bahamonde (1892–1975) ja jossa naisen 

asema yhteiskunnassa oli vielä monin tavoin alisteinen.156 Hannikaiselle uuden 

asuinmaan kulttuuri oli kuitenkin vielä toissijainen kysymys, sillä ensin piti hahmottaa, 

mitä hän aikoisi elämällään Espanjassa tehdä. Aikoiko Hannikainen säveltää tai 

opiskella säveltämistä? Päättikö Hannikainen odottaa mahdollista parantumista ja palata 

sitten piano-opintojen pariin? Kenties monet eri vaihtoehdot ovat olleet yhtä aikaa tosia. 

Se ainakin on varmaa, että Hannikainen ei halunnut luopua musiikista elämässään. 

Ilmeisen pian hän myös hahmotti säveltämisen vaihtoehtona pianonsoitolle, sillä jo 

kesällä Hannikaisen vanhemmat kertoivat tyttärensä tilanteesta Turkin suurlähettilään 

Zeki Kuneralpin157 (1914–1998) vastaanotolla.158 Lähettiläs kertoi tuntevansa 

espanjalaisen säveltäjä Ernesto Halffterin, jolle hän lupasi esitellä nuoren suomalaisen 

ja hänen tilanteensa.159 Ann-Elise Hannikainen oli suuren elämänmuutoksen 

kynnyksellä. 

 

! !
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154 Nuorteva & Raitio 1993, 201. 
155 J Hannikainen, Eva 2016a. 
156 Brooksbank Jones 1997. Kuvaavaa on, että kaksi viikkoa Francon kuoleman jälkeen Madridissa 
järjestettiin julkisuudelta piilossa ensimmäinen kansallinen naisten vapautuskonferenssi (Primeras 
Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer) (Brookbank Jones 1997, 7). 
157 Embajada de Turqia 2016. 
158 Nordenstreng 1973, 7. 
159 Emt. 
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4.1 Ernesto Halffter, Manuel de Fallan oppilas 

Ernesto Halffter Escriche160 (1905–1989)  on espanjalainen säveltäjä, joka muistetaan 

nykyään ennen kaikkea suhteestaan Espanjan kenties kuuluisimpaan säveltäjään Manuel 

de Fallaan (1876–1946). Isänsä puolelta saksalaista sukua oleva Halffter herätti suurta 

huomiota sävellyksillään jo 1920-luvulla ollessaan hädin tuskin aikuisuuden 

kynnyksellä. Omin neuvoin sävelletyt, aikansa moderneja virtauksia hyödyntäneet 

teokset kuten Crepúsculos (1920) ja Marche joyeuse (1922) herättivät lehdistön 

huomion. Kriitikko Adolfo Salazar (1890–1958) esitteli Halffterin Manuel de Fallalle, 

joka näki nuoressa säveltäjässä piilevän lahjakkuuden. Fallan ja Halffterin välille 

kehittyi tiivis opettaja–oppilas-suhde, jonka aikana Falla paitsi opetti, myös tuki 

Halffteria niin taloudellisesti kuin suhteillaankin. Hänen avullaan Halffter pääsi muun 

muassa Maurice Ravelin (1875–1937) sävellysoppilaaksi.161 

Halffter kuului sukupolveen, jonka edustajia ovat monet 1900-luvun 

espanjalaisen kulttuurielämän keskeiset taiteilijat. Hänen ystäviään olivat muun muassa 

Federico García Lorca (1898–1936), Luis Buñuel (1900–1983) ja Salvador Dalí (1904–

1989). Edellä mainitut kuuluivat taiteilijaryhmään Generación del 27, joka alun perin 

koostui pelkistä runoilijoista, mutta jonka piirissä vaikutti myös muun muassa 

säveltäjiä. Vaikka Halffter kuului itsekin tähän ryhmään162, vuosien saatossa hänen 

osakseen lankesi sittenkin enemmän aikalaistodistajan kuin omassa ajassaan eläneen 

taiteilijan rooli. Tämä näkyy Halffterin lukuisissa 1970- ja 1980-luvuilla tehdyissä 

lehtihaastatteluissa, joissa toimittajan mielenkiinto on usein enemmän niissä kuuluisissa 

taiteilijoissa, jotka Halffter oli tuntenut kuin Halffterin omassa työssä.163 Halffterin 

myöhemmälle identiteetille edellä mainitut nuoruuden taiteilijatoverit olivat 

ensiarvoisen tärkeitä ja jossain mielessä hänen koko säveltäjänuransa oli eräänlainen 

hommage näille taiteilijoille ja Manuel de Fallalle, nuoruutensa musiikillisille ihanteille 

ja espanjalaisen klassisen musiikin historialle.164 Kun Pablo Picasso (1881–1973) kuoli 

huhtikuussa 1973, Halffter kirjoitti Ann-Elise Hannikaiselle: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Hannikaisen suvun tavoin Halffterkin on musiikkisuku: Ernesto Halffterin veli Rodolfo Halffter 
(1900–1987) oli säveltäjä kuten myös heidän veljenpoikansa Cristóbal Halffter (s. 1930). Viimeksi 
mainitun poika Pedro Halffter (s. 1971) on kapellimestari. 
161 Acker 1997, 39. 
162 Mancheño Delgado 2012, 66. 
163 Katso esimerkiksi Anonyymi [s.a.]b. 
164 Kent 2003. Tämä on nähtävissä kirjaimellisesti niistä lukuisista sävellyksistä, jotka Halffter omisti 
aikalaistaiteilijoilleen: Hommages: petite suite pour trio (1922), Llanto por Ricardo Viñes (1945), 
Homage to Salvador Dalí (1974),!Nocturno Otoñal. Homenaje a A. Rubinstein (1987), Homenaje a 
Joaquín Turina (1988), Homenaje a Federico Mompou (1988) ja Homenaje a Rodolfo Halffter (1988). 
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Picasson kuolema on vaikuttanut minuun paljon! Yksi suurista mestareista lähti 
ja minulla oli kunnia tuntea hänet kuten myös Falla, Ravel, Strawinsky, 
Prokofieff, Bartok, Poulenc… ja niin monta muuta! – Vain minä olen jäljellä!165 

 

 Vaikka Halffterin nimeä on kenties vaikea liittää hänen edellä 

esittämäänsä taiteilijoiden luetteloon, häntä pidetään espanjalaisen uusklassismin 

keskeisenä edustajana.166 Niin piano- kuin orkesterituotannossaankin Halffter kääntyi 

kohti espanjassa vaikuttaneen Domenico Scarlattin (1685–1757) muotokieltä ja 1700-

luvun galanttia tyyliä.167 Tämä näkyy hyvin Halffterin sävellystuotannon keskeisimpänä 

teoksena pidetyssä Sinfoniettassa (1923–1927). Se on sävelletty 1700-luvun sinfonia 

concertante -perinteen mukaisesti sooloviululle, -sellolle ja -kontrabassolle, huilulle, 

oboelle, klarinetille, fagotille, trumpetille, kahdelle käyrätorvelle, pasuunalle, 

patarummuille, bassorummulle ja pienelle jousiorkesterille.168 Musiikkikriitikko Adolfo 

Salazar kutsui teoksen muotoa kompromissiksi concerto grosson ja sinfonian välillä.169 

Teoksesta tuli Espanjassa oman aikansa menestysteos, jota yksistään kantaesitysvuonna 

esitettiin 16 kertaa.170 Halffter palkittiin teoksesta kansallisella musiikkipalkinnolla.171 

51 vuotta Sinfoniettan ensimmäisen version kantaesityksen jälkeen se kuultiin myös 

Helsingissä säveltäjän itsensä johtamana (ks. tarkemmin luvut 4.7 ja 4.8).  

Merkittävä osa Ernesto Halffterin varhain alkaneesta urasta liittyy tavalla 

tai toisella Manuel de Fallan suurimuotoiseen kantaattiin Atlántida, joka jäi säveltäjän 

kuoltua kesken. Teoksen kivulias syntyprosessi muistuttaa erehdyttävästi Jean 

Sibeliuksen (1865–1957) kahdeksatta sinfoniaa: Falla paini teoksen kanssa vuosia 

kykenemättä saattamaan sitä valmiiksi haluamassaan muodossa. Säveltäjän 

kuolemakaan ei riittänyt katkaisemaan teokselta siipiä, sillä Falla oli puhunut siitä 

julkisuudessa vuosien saatossa jo niin paljon, että teoksen valmiiksi saattamista 

odotettiin ympäri maailmaa. Moninaisten vaiheiden päätteeksi teoksen täydentäjäksi ja 

loppuunsaattajaksi valittiin Ernesto Halffter. Atlántida koitui lopulta Halffterin 

kohtaloksi, sillä hän käytti teoksen eri versioiden rekonstruointiin ja korjailuun 

käytännössä koko loppuelämänsä.172 Tämän seurauksena Halffterin oma sävellystyö 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 J Halffter 1973a. 
166 Piquer Sanclemente 2006, 51, 70–77 ja Mancheño Delgado 2012, 94. 
167 Mancheño Delgado 2012, 94.!
168 Acker 1994, 14. 
169 Emt. 
170 Acker 1994, 15. 
171 Acker 1997, 137. 
172 Katso tarkemmin esimerkiksi Hess 2005 ja Ruiz Tarazona 2008. Atlántidan konserttiversion 
kantaesitys oli Barcelonassa 24.11.1961, näyttämöversion kantaesitys Milanossa 18.6.1962 ja uusitun 
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luonnollisesti kärsi ja hänen saamansa julkisuus kohdistui useimmiten juuri Atlántidaan 

ja sen rekonstruointiprosessin kulloiseenkin vaiheeseen. Kenties eräänlaisena 

korvauksena tästä, Halffter piti entistäkin tärkeämpänä profiloitumista Fallan ainoana 

oppilaana.173 Suhde Fallaan oli hänelle paitsi suuri ylpeydenaihe, myös keskeinen ja 

erottamaton osa hänen säveltäjänidentiteettiään. Todellisuudessa Falla opetti sävellystä 

myös muun muassa Adolfo Salazarille, Rodolfo Halffterille, Rosa García Ascotille174 

(1902–2002) ja Ascotin puolisolle Jésus Bal y Gaylle (1905–1993), mutta Halffter oli 

epäilemättä oppilaista läheisin ja juuri hänelle Falla halusi siirtää paitsi ammattitaitonsa 

myös oman henkisen pääomansa.175  

Tarkalleen samanlainen asetelma toteutui sittemmin Halffterin ja Ann-

Elise Hannikaisen välillä: vaikka Halffterkin oli opettanut todellisuudessa ainakin 

Vicente Asenciota (1908–1979) ja Federico Elizaldea (1908–1979), Hannikainen muisti 

aina haastatteluissa mainita olevansa Halffterin ainoa oppilas.176 Vaikka Hannikaisen 

lausunnot olisivatkin viitanneet vain silloiseen nykyhetkeen, oli toteamus tosi juuri 

samalla tavalla kuin Halffterin ja Fallan välillä: Hannikainen oli se säveltäjä, jolle 

Halffter halusi välittää oman ammattitaitonsa ja ennen kaikkea Manuel de Fallan 

musiikillisen perinnön.177 Opetettuaan Hannikaiselle sävellystä neljän vuoden ajan, 

Halffter kirjoitti: ”Neiti Ann[-]Elise Hannikainen on ainoa oppilaani, johon kohdistuvat 

kaikki odotukseni.”178 Halffter myös viittasi julkisuudessa toistuvasti Hannikaiseen 

sanalla predilecta179, jota Manuel de Falla käytti Halffterista180. Suomenkielessä sanan 

lähimmät vastineet ovat suosikki, lempi- tai mieli-.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
version kantaesitys Luzernissa 9.9.1976. Halffter ei kuitenkaan ollut vielä tyytyväinen, sillä niinkin 
myöhään kuin 1987 Halffter totesi, että teos ei ole valmis, koska siitä puuttuu ”kaksi olennaista osaa, 
jotka ovat Hosana ja Aleluya” (A. P. 1987). Atlántida sai Suomen kantaesityksensä Kansallisoopperassa 
marraskuussa 1994 (Lampila 1994). 
173 Katso esimerkiksi Anonyymi [s.a.]b. 
174 Ascotin kohtalo on hyvä esimerkki siitä, että myös Espanjan musiikinhistoriaan kätkeytyy Ann-Elise 
Hannikaisen kaltaisia unohdettuja (nais)säveltäjiä. Lisäksi Ascotin elämä muistuttaa muistoihin liittyvästä 
vallankäytöstä ja kamppailusta: Ernesto Halffter ei suinkaan ollut ainoa ”suurten taiteilijoiden” ystävä 
vaan myös Ascot piti itseään erityisen läheisenä niin Manuel de Fallalle, Federico García Lorcalle kuin 
Igor Stravinskyllekin (Unamuno 2016). 
175 Hess 2005, 179–180. Fallan ja Halffterin välisestä suhteesta tarkemmin: katso esimerkiksi Acker 1994 
ja 1997 sekä Carredano 2006. Huomautettakoon kuitenkin, että myöhemmin Falla suhtautui kriittisesti 
Halffteriin etenkin organisaattorina. Tätä on pidetty argumenttina sen puolesta, että Halffter ei olisi ollut 
Fallan oma valinta Atlántida-kantaatin täydentäjäksi. (Hess 2005, 278.) 
176 Katso esimerkiksi Mandelin-Dixon 1976,18 ja Laitinen & Virtanen 2008a. 
177 Arenas 1985. 
178 J Halffter 1976. 
179 Katso esimerkiksi Anonyymi 1979b ja Fernández-Cid 1981a. 
180 Katso esimerkiksi Del Campo 1975 ja Anonyymi 1989b. 
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4.2 Sävellysopinnot alkavat 

Ann-Elise Hannikaisen ja Ernesto Halffterin ensikohtaamisen tarkka aika ja paikka 

eivät ole tiedossa, mutta dokumenttien valossa sen on täytynyt tapahtua kesällä 1972 

vain vähän aikaa Hannikaisten Madridiin saapumisen jälkeen. Ensikohtaamisessa 

Hannikainen oli soittanut Halffterille omaa musiikkiaan – lähteestä riippuen joko 

Perussa sävelletyn Theme and four variations -teoksen181 tai tuoreemman Tema con XI 

Variazioni -teoksen182. Vielä tuolloin Halffterin ja Hannikaisen välille ei syntynyt sen 

ihmeempää kontaktia, sillä kiireinen Halffter ”ei ollut ollenkaan ylikiinnostunut”183 

nuoresta suomalaisesta. ”Lämminsydämisenä, humaanina ja viisaana vanhana 

herrana”184 Halffter oli kuitenkin kannustanut Hannikaista ja kehottanut häntä 

säveltämään pianokonserton.185 Ehdotus selvästi vetosi Hannikaiseen, sillä elokuun 

lopulla, ollessaan lomalla Suomessa, hän kirjoitti maestrolle olevansa jo pitkällä 

konserton sävellystyössä: ”Ensimmäinen ja toinen osa on jo kirjoitettu ja työskentelen 

paraikaa kolmannen osan kanssa. Orkesterin osuus ei ole valmis, koska en tiedä miten 

kirjoittaa muille soittimille.”186 Tuohon asti Hannikainen oli säveltänyt vain 

pianomusiikkia, joten Halffterin tuleva sävellyksenopetus keskittyi arvatenkin juuri 

orkesterinkäyttöön. Erityisesti Halffter arvosti klassikkoteosten analyysiä187, joka kuului 

olennaisesti myös Manuel de Fallan hänelle antamaan opetukseen.188 ”Kun muut luki 

kirjoja, mun piti tutkia partituureja”, Hannikainen muisteli myöhemmin.189 

Omien, jo valmistuneiden teosten, korjaaminen oli Halffterista myös 

tärkeää190, mikä näkyy myöhemmin Hannikaisen toiminnassa säveltäjänä.191 Sen sijaan 

esimerkiksi satsioppia Halffter ei opettanut vaan Hannikainen ryhtyi suoraan 

säveltämään omaa musiikkia. Hannikaisen sävellysprosessin intuitiivisuutta ja 

vaivattomuutta kuvastaa paitsi valmisteilla olleen pianokonserton sävellysprosessin 

nopeus myös se, että hän kertoi Halffterille aloittaneensa konserton säveltämisen ”ilman 

sen kummempia ideoita -- koska nyt ideat tulevat juosten luokseni – kaikki kulkee kuin 
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181 Jokitaipale 1976, 26–27. 
182 Nordenstreng 1973, 5. 
183 Laitinen & Virtanen 2008a. 
184 Nordenstreng 1973, 7. 
185!Laitinen & Virtanen 2008a.!
186 J Hannikainen 1972a. 
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ketjussa – yksi ajatus johtaa aina toiseen”.192 Kesälomalla valmistunut 

konserttomateriaali ei luonnollisestikaan jäänyt lopulliseksi vaan kyseessä oli vasta 

harjoitusversio neljä vuotta myöhemmin kantaesitettävästä pianokonsertosta.  

Asettuminen Espanjaan ei vielä ollut Hannikaiselle itsestäänselvyys, 

varsinkaan kun kesälomamatka Suomeen muistutti Aavarannan sukuhuvilan olevan 

”maailman paras paikka taiteelle omistautumiseen.”193 Oman terveyden hoitaminen ja 

ennen kaikkea tuore yhteistyö Halffterin kanssa motivoivat kuitenkin Hannikaista 

asettumaan Madridiin:  
En ole kovin onnellinen jättäessäni Suomea, mutta se, että te autatte minua 
[konserton] orkesteriosuuden kanssa, on niin uskomattoman suurenmoinen asia, 
että sen vuoksi palaan [Madridiin].194  
 

Palattuaan Madridiin syyskuun puolivälissä 1972 Hannikainen tapasi 

Halffterin uudelleen195: 
Oli hirveän vaikea saada häntä [Ernesto Halffteria] käsiini. Sitten mä soitin sen 
[konserton] hänelle, mutta hänellä oli siellä joku toinen pianisti ja ne puhui koko 
ajan keskenään ja mun oli hirveän vaikeaa keskittyä siihen soittamiseen.196  
  

Toisen tapaamisen olosuhteista huolimatta Halffter kiinnostui Hannikaisesta niin paljon, 

että vielä samassa kuussa Hannikainen aloitti sävellysopinnot.197 Jo lokakuussa 

Hannikainen ilmoitti maestrolle ”työskennelleensä paljon konserton parissa parannellen 

asioita ja tehden teoksesta yhtenäisemmän”.198 

Siihen nähden, miten merkittäväksi Halffterin ja Hannikaisen välinen 

opettaja–oppilas-suhde ja ihmissuhde ylipäätänsä muotoutui, on yllättävää miksi 

Halffter alun perin kiinnostui Hannikaisesta säveltäjänä. Vielä kahdeksan vuotta ennen 

heidän ensikohtaamistaan Halffter totesi dodekafonisen musiikin olevan ”taidetta, 

muttei musiikkia” ja että ”lahjattomat ovat siitä tyylilajista kaikkein 

kiinnostuneimpia”.199 Voidaan siis olettaa, että Halffterin kiinnostus ei ainakaan 

johtunut Hannikaisen ensitapaamisessa soittamasta teoksesta ja sen atonaalisesta 

sävelmateriaalista. Hänen on täytynyt kuulla Hannikaisen musiikissa ensisijaisesti muita 

kvaliteetteja. Mitä ne ovat voineet olla? Kenties Hannikaisen musiikin pianistinen 
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192 J Hannikainen 1972a. 
193 Emt. 
194 Emt. Alleviivaukset Ann-Elise Hannikaisen. 
195 Emt. 
196 Laitinen & Virtanen 2008a. 
197 Orquesta Municipal Valencia. [Käsiohjelma.] 1973. AEHA. 
198 J Hannikainen 1972b. 
199 Sit. Payne 2012, 159.  
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tekstuuri ja voimakas liike-energia ovat puhutelleet häntä. Oliko Halffterille uusi 

kokemus, että nuori nainen voi säveltää niin voimakasta musiikkia? Entä muut syyt? 

Halusiko Halffter oppilaakseen kauniin nuoren naisen? Hannikainen itse korosti heidän 

opettaja–oppilas-suhteensa synnyn ammatillisuutta.200 Jotain erityistä Halffterin on 

kuitenkin täytynyt kokea tavatessaan Hannikaisen. Muuten ei ole selitettävissä, miksi 

67-vuotias tunnettu säveltäjä, joka ei ollut varsinaisesti sävellyksenopettaja lainkaan, 

olisi yhtäkkiä ottanut itselleen suomalaisen yksityisoppilaan.  

Pienen kurkistuksen Halffterin mieleen tarjoaa jo ennen toista tapaamista 

Hannikaiselle kirjoitettu kirje: ”Teidän musiikkinne on synnynnäistä ja se on kaikkein 

tärkeintä. Lopussa on kyse vain työnteosta.”201 Tämän perusteella Halffter aisti 

Hannikaisen musiikissa ja muusikkoudessa sellaisen luonnollisuuden, vaivattomuuden 

ja ilmaisunhalun, joka puhutteli häntä. Ennen kaikkea Halffter näki kuitenkin 

Hannikaisen suuren lahjakkuuden, minkä hän myös lausui myöhemmin useasti 

ääneen.202 

Syksyn tullen niin Hannikaisen kuin Halffterinkin elämässä alkoi uusi 

luku. Hannikainen purki kihlauksensa, jäi Madridiin ja päätti paneutua säveltämiseen.203 

Halffterille aukeni uuden oppilaan kautta uusia maisemia niin sosiaalisen elämän kuin 

musiikinkin saralla. Hannikaisen sisaresta ja vanhemmista tuli hänelle läheisiä ja 

kirjoittaessaan Hannikaiselle Halffter muisti aina lähettää terveisiä myös tämän ”hyville 

vanhemmille”.204 Suhde Ann-Elise Hannikaiseen inspiroi Halffteria myös säveltäjänä. 

Keväällä 1973 Halffter omisti Hannikaiselle huiluteoksensa Pastorales (1973) ja 

seuraavana vuonna hän sävelsi teoksen Preludio y Danza (1974), jonka käsikirjoituksen 

hän omisti oppilaalleen ja jota Hannikainen myös esitti omissa konserteissaan. Edellisen 

pianoteoksensa Dos Piezas Cubanas (1945) Halffter oli säveltänyt 28 vuotta aiemmin, 

Hannikaisen syntymää edeltäneenä vuonna. 

Tässä vaiheessa Hannikainen ja Halffter olivat toisilleen vielä maestro ja 

discípula – opettaja ja oppilas. Elokuussa kirjoitetussa kirjeessään Hannikainen 

teitittelee opettajaansa ja kutsuu häntä erittäin kunnioitetuksi herra Halffteriksi.205 Kaksi 

kuukautta myöhemmin Hannikaisen allekirjoitus sentään on tuttavallisesti pelkkä Ann-
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200 Laitinen & Virtanen 2008a. 
201 J Halffter 1972. 
202 J Virtanen 2014b. 
203 Laitinen & Virtanen 2008a. 
204 Katso esimerkiksi J Halffter 1973a. 
205 Emt. 
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Elise.206 Seuraavan vuoden keväällä opettajan ja oppilaan kielenkäytön sävy on jo aivan 

toinen ja roolitkin ovat leikkisästi vaihtuneet päälaelleen. Halffterin tervehdyskortti on 

osoitettu ”Ann[-]Eliselle, erittäin rakkaalle ja ihaillulle opettajalleni, rakkaudella ja 

ihailulla hänen kaikkein nöyrimmältä oppilaaltaan”.207 Allekirjoituksena on pelkkä 

Ernesto ja kortin etupuolelle valmiiksi painetusta kirjoittajan nimestäkin on läheisyyden 

osoituksena vedetty sukunimi ylitse.208 Maestron ja oppilaan suhde oli muuttumassa tai 

jo muuttunut talven aikana joksikin syvemmäksi. Opettajasta ja oppilaasta oli 

muotoutumassa tasavertaiset maestro ja maestra. 

!
4.3 Anerfálicas (1973) 

Aloitettuaan sävellysopinnot Ernesto Halffterin johdolla syyskuussa 1972 Ann-Elise 

Hannikaisen löysi nopeasti hyvän luomisvireen. Huhtikuussa 1973, vain kahdeksan 

kuukautta opintojen aloittamisen jälkeen, Hannikainen työsti rinnakkain 

pianokonserttoa (ks. luku 4.7) sekä orkesterille suunniteltua variaatioteosta. 

Hannikaisen työskentelyvauhdin ja -tehon on täytynyt olla melkoinen, sillä 

variaatioteoksen kantaesitys oli suunnitteilla jo kesäksi. Halffter oli neuvotellut aiheesta 

maineikkaan romanialaiskapellimestari Sergiu Celibidachen (1912–1996) kanssa, joka 

Halffterin mukaan odotti jo kärsimättömästi teosta: ”Hän haluaisi niin kovasti olla se, 

joka pääsee kantaesittämään teoksen ja olen varma, että saisit valtavan 

menestyksen!!”209  

Kaiken kiireen keskellä Halffter halusi viedä oppilaansa toukokuussa 1973 

Lontooseen, jossa hänen oli määrä johtaa Englannin Bach-festivaaleilla Manuel de 

Fallan musiikkia.210 Hannikainen oli ilmeisen huolissaan niin matkan rasittavuudesta 

kuin oman sävellystyön keskeytymisestä, mutta Halffter vakuutti, että heille jäisi 

melkein kuukausi Hannikaisen uuden orkesteriteoksen puhtaaksikirjoittamiseen.211 

Myös Halffter tarvitsi aikaa sillä 12. kesäkuuta hänet nimitettiin La Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernandon jäseneksi.212 Juhlatilaisuudessa kantaesitettiin Halffterin 

uusi huiluteos Pastorales (1973)213, joka odotti vielä toukokuussa viimeistelyä.214 
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207 J Halffter 1973c. 
208 Emt. 
209 J Halffter 1973b. 
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211 J Halffter 1973c ja 1973d.  
212 J La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 1973. 
213 Emt. 
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Halffter omisti teoksen Hannikaiselle, mikä osoittaa, että sävellysoppilaasta oli tullut 

vajaassa vuodessa opettajalleen läheinen ja merkityksellinen ihminen.215  

Hannikaisen teoksen partituuri oli määrä lähettää Celibidachelle jo ennen 

kesäkuuta, mutta todennäköisesti puhtaaksikirjoitus ei valmistunut ajoissa. Sen sijaan 

kantaesityspaikaksi löytyi Valencia, jonne Ernesto Halffterilla oli suhteita jo 

entuudestaan.216 Kaupungissa oli kiinnostuttu Hannikaisesta, kun Halffter vieraili siellä 

sotilassoittokuntien välisen kilpailun tuomariston jäsenenä.217 Hannikainen oli mukana 

matkalla ja sana eksoottisen suomalaissäveltäjän valmisteilla olevasta teoksesta kiiri 

paikallisen orkesterin tietoisuuteen.218   

Teos, jota vielä Hannikaisen ja Halffterin kirjeenvaihdossa kutsutaan vain 

nimellä ”Variaatiot”219, sai lopulta nimekseen Anerfálicas. Se on akronyymi, joka 

muodostuu Ann-Elise Hannikaisen (An), Ernesto Halffterin (er) ja Manuel de Fallan 

(fá) nimistä.220 Teoksen syntyaikaan Hannikainen tosin korosti, että sana itsessään ei 

merkitse mitään vaan kyseessä on pelkästään symbolinen otsikko, jonka tehtävä on 

erottaa teos monista muista klassisen musiikin historian variaatioteoksista.221  

Nimen loppuosa on Hannikaisen mukaan hänen ja Halffterin välinen 

salaisuus.222 Loppuosalle voidaan löytää useita eri selitysmalleja: 1) licas merkitsee 

itsessään espanjan kielessä kreikkalaisen mytologian Herakleen palvelijaa Likhasta.223 

Tällaisen kirjallisen merkityksen sisällyttäminen teokseen olisi Hannikaiselle kuitenkin 

vierasta. Lisäksi kyseessä olevan myytin tapahtumia on hyvin vaikea yhteensovittaa 

teokseen tai Hannikaisen ja Halffterin väliseen suhteeseen. Huomionarvoista on 

kuitenkin, että espanjalaisessa lehdistössä useampi toimittaja arveli sanan olevan 

kreikkaa.224 2) Hannikaisen espanjalaisen ystävän Helena Marroquín Monederon 

mielestä nimen loppuosa ei kuulosta enää akronyymiltä lainkaan vaan 

feminiinimuotoisen adjektiivin monikolta: anerfálica > anerfálicas (anerfaalinen > 

anerfaaliset tai myös anerfallinen > anerfalliset).225 Tällöin sanan voisi ajatella 
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viittavaan teoksen variaatiomuotoon: Las variaciones anerfálicas > Anerfaaliset 

muunnelmat. 3) Hannikainen korosti sanan lopun olevan hänen ja Ernesto Halffterin 

välinen salaisuus. Onko se salaisuus ensisijaisesti sanan lopun merkityssisällön vuoksi 

vai vain sen vuoksi, että salaisuudet yhdistävät ihmisiä?  

 Oli selitys nimelle mikä tahansa, se on osoitus Ann-Elise Hannikaisen 

persoonasta ja kekseliäisyydestä. Lisäksi nimensä kautta teos laajenee Hannikaisen ja 

Halffterin välisen suhteen hedelmäksi. Se on samaan aikaan avoin ja yksityinen ikkuna 

heihin. Avointa on se tapa, jolla Hannikainen liittyy Halffterin ja Fallan muodostamaan 

opettaja–oppilas-ketjuun. Yksityiseksi sen sijaan jää nimen loppuosa ja Hannikaisen ja 

Halffterin halu luoda yhteinen salaisuus. Tämä yhteistyön lopputulos kantaesitettiin 

lopulta Valencian kaupunginorkesterin syyskauden avajaiskonsertissa maanantaina 5. 

marraskuuta klo 22.45 [sic!]. Halffter johti oppilaansa teoksen orkesterin silloisessa 

kotisalissa Teatro Principalissa.226  

 Anerfálicasta voisi parhaiten luonnehtia uudelleen sävelletyksi versioksi 

vuonna 1968 valmistuneesta pianoteoksesta Tema con XI Variazioni. Se noudattaa 

sellaisenaan alkuperäisen pianoteoksen muotoratkaisua: teosten teema on sama, minkä 

lisäksi Hannikainen hyödyntää pianovariaatioiden musiikillista ainesta siinä määrin, että 

teosten osat vastaavat karkealla tasolla toisiaan. Siinä missä Tema con XI Variazioni  

-teoksen variaatiot ovat varsin suppeita ja lineaarisia, orkesteriteoksessa Hannikainen on 

kuitenkin laajentanut lähes kaikkia variaatioita huomattavasti motiivisella työskentelyllä 

ja antamalla enemmän aikaa eri sointiväreille.  Oman itsenäisen sävelteoksensa 

Anerfálicaksesta tekeekin viime kädessä juuri sen orkestraalisuus: rikkaan 

sointivärimaailmansa ansiosta se hahmottuu enemmänkin alkuperäisteoksena ja Tema 

con XI Variazioni sen pianoluonnoksena. 

Pianoteokseen verrattuna uutta Anerfálicaksessa ovat joidenkin 

variaatioiden alaotsikot, jotka antavat viitteitä säveltäjän inspiraationlähteistä.227 

Esimerkiksi viides variaatio on omistettu Hannikaisen villakoira Toylle ja viimeistä 

variaatiota Hannikainen luonnehti hymniksi inkavaltakunnalle.228 Perulaisen 

kansanmusiikin inspiroimia vaihtelevia rytmilajeja kuullaan teoksessa muutenkin 

kahdeksannessa ja 11. variaatiossa. Kokonaan uusi elementti on neljännessä variaatiossa 
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226 Teatro Real. Orquesta Nacional. [Käsiohjelma.] 1977. AEHA. 
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käsiohjelmien kautta (esimerkiksi Teatro Real. Orquesta Nacional. [Käsiohjelma.] 1977. AEHA. sekä 
Laaksamo 2004). 
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kuultava ääninauha. Variaatio mukailee pitkälle pianoteoksen alkuperäisvariaatiota, 

mutta osa huipentuu orkesterin voimakkaan tutti-jakson päätteeksi soivaan, noin 30 

sekuntia kestävään ääninauhaan, jolla tikittää eri rytmeissä joukko kaappikelloja. 

Ääninauhan syntyhistoria ei ole tiedossa eikä ääninauhaa ole säilynyt.229 

 Teos on sävelmateriaaliltaan uskollinen alkuperäisen pianoteoksen 

atonaaliselle teemalle ja siitä rakentuvalle kvartti- ja sekuntipohjaiselle harmonialle. 

Oman lisänsä teokseen tuo Hannikaisen käyttämä orkesterikokoonpano, johon kuuluu 

perusorkesterisoitinten lisäksi laaja perkussiosektio, piano sekä kaksi harppua. Vaikka 

teoksen orkestraalisuus onkin sen huomiota herättävin parametri, huomio kiinnittyy 

myös melodisuuteen, joka on yksi keskeinen elementti Hannikaisen myöhemmissä 

teoksissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on jaetuille ensiviululle oktaaveihin kirjoitettu 

melodia kymmenennessä variaatiossa (esimerkki 16): 

 

 
Esimerkki 16. Jaetuille ensiviuluille kirjoitettu melodia Ann-Elise Hannikaisen 
Anerfálicas-teoksen kymmenennessä variaatiossa (ilman tahtinumeroita). 
 

4.4 Musiikkipommi räjähtää Valenciassa 

Anerfálicaksen vastaanotto lehdistössä voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisen osan 

muodostavat kantaesityksestä espanjalaislehdissä kirjoitetut kritiikit.230 Toisen osan, 

eräänlaisen metareseption, muodostavat konsertin jälkeen tehdyt suomalaislehtien 

haastattelut, joissa kuvataan valencialaisten suhtautumista uutuusteokseen sekä 

Hannikaisen omaa kokemusta kantaesityksestä.231  

Paikallislehdissä Hannikaisen musiikkiin suhtauduttiin myönteisesti, 

joskaan ei kovin analyyttisesti. Las Provincias -lehden nimimerkki E. L.-CH. A. piti 

”nykymusiikin kielellä” kirjoitettua teosta ”loistavasti rakennettuna partituurina” ja 
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229 Partituurissa kohta on merkitty esitysohjeella ”Varios relojes cajas de música ad libitum”. 
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231 Nordenstreng 1973 ja Pankola 1974. 
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sointivärien ”iloisena leikkinä”.232 Tuntemattomaksi233 jääneen lehden kriitikko Goma 

taas harmitteli, että teoksen ”todennäköisesti kreikankielinen nimi jäi meille helleenistä 

kulttuuria tuntemattomille käsittämättömäksi”.234 Huomionarvoista molemmissa 

arvioissa on, että Ernesto Halffterin roolia kuvataan merkittäväksi. Las Provincias -lehti 

tuo monisanaisesti esille Halffterin kapellimestarintaidot, joita kriitikon mukaan 

tarvittiin ”vaikean teoksen sointimassojen ja nokkelien yksityiskohtien 

balansoinnissa”.235 Kriitikko Goma puolestaan on onnistunut käsittämään Halffterin 

roolin täydellisesti väärin väittäessään teosta Halffterin orkestroimaksi.236 Hän 

mainitsee Hannikaisen roolin alkuperäisen pianoteoksen tekijänä, mutta muuten hän 

näkee ”joka suhteessa mestarillisen orkestraation jälleen yhtenä merkkinä Halffterin 

suuresta lahjakkuudesta ja hänen mahtavan luovasta kekseliäisyydestään”.237 Voi vain 

arvailla, olisivatko sanavalinnat olleet yhtä varauksettomia, jos väärinkäsitystä ei olisi 

tapahtunut. 

Edellä kuvattujen kritiikkien perusteella voisi päätellä, että kyse ei ollut 

onnistunutta peruskonserttia kummemmasta tapahtumasta. Muu säilynyt aineisto 

paljastaa kuitenkin enemmän valencialaisten suhtautumisesta Hannikaiseen. Pian 

kantaesityksen jälkeen Hannikainen ja Halffter poseerasivat kotimaisen aikakausilehti 

Jaanan kannessa, jonka otsikko toteaa räväkästi, että ”Suomen suurlähettilään tytär 

räjäytti musiikkipommin Espanjassa”. Vaikka espanjalaiskriitikotkin huomauttivat 

Hannikaisen saaneen suuret aplodit ja kaiken kaikkiaan ”sydämellisen vastaanoton”238, 

suomalaisen toimittajan kirjoittamana narraationa vastaanoton sävy saa jo aivan uuden 

ulottuvuuden. Osa siitä on laitettavissa aikakauden naistenlehtijournalismin tyylin tiliin, 

mutta kaikki kuvatut reaktiot eivät varmasti ole liioiteltuja. Toimittaja Nordenstrengin 

mukaan Anerfálicaksen ensiesitys oli muun muassa ”täydellinen menestys sekä yleisön, 

arvostelijoiden että itse orkesterin mielestä”.239 Valencian pormestari ojensi 

Hannikaiselle kunniamitalin240, runoilija José Sempere Ferreró kirjoitti säveltäjän 
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232 CH. A., E. L. 1973. 
233 Arvostelu sisältyy Hannikaisen jäämistöön, mutta lehtileikkeeseen ei ole kirjattu lehden nimeä tai 
ilmestymispäivää eikä se myöskään ole leikkeestä muuten pääteltävissä. Kirjoituksen sisällöstä käy 
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234 Goma 1973. 
235 CH. A., E. L. 1973. 
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237 Goma 1973. 
238 CH. A., E. L. 1973. 
239 Nordenstreng 1973, 5. 
240 Emt. 
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kauneuden innoittamana hänelle sonetin241 ja toinen ihailija lahjoitti Hannikaiselle 

susikoiranpennun242, josta tuli säveltäjälle läheinen lemmikki. Tällaisten yksittäisten 

henkilökohtaisten reaktioiden lisäksi Hannikaista haastateltiin Nordenstrengin mukaan 

konsertin tiimoilta radiossa ja televisiossa ja ”aikakausilehdet kiiruhtivat kuvaamaan 

nuorta lahjakkuutta lukijoilleen”.243 Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:n arkistossa ei 

kuitenkaan ole tuolta ajalta Hannikaista käsittelevää aineistoa244 eikä Hannikaisen 

omaan jäämistöön sisälly muita espanjalaisia lehtijuttuja kuin edellä käsitellyt kaksi 

konserttiarvostelua. On silti mahdollista, että haastatteluissa on voinut olla kyse 

paikallisesta radiosta ja televisiosta. Se, että mahdolliset muut lehtihaastattelut eivät 

sisälly Hannikaisen jäämistöön on kuitenkin epätavallista ottaen huomioon, että 

Hannikaisen arkisto sisältää runsaasti lehtileikkeitä muun muassa jo Perun vuosilta. 

Yhtä kaikki, Anerfálicaksen vastaanoton on täytynyt olla säilyneitä 

lehtikritiikkejä innostuneempaa. Taustasyinä valencialaisyleisön myönteisyyteen 

voidaan pitää ainakin kolmea tekijää. Ensinnäkin kyse oli orkesterin kauden 

avajaiskonsertista, minkä vuoksi yleisö oli kenties erityisen hereillä aistimaan uutta. 

Toiseksi Ernesto Halffter oli viettänyt lapsuudessaan lomiaan Valenciassa, minkä 

vuoksi häntä pidettiin ainakin jossain määrin kaupungin omana kasvattina, jonka 

legitimiteetistä myös Hannikainen näin ollen hyötyi.245 Kolmanneksi 

nykymusiikkikantaesitys Valencian kaupunginorkesterin ohjelmistossa ei selvästikään 

ollut aivan tavallista, joskin sitäkin toivotumpaa. Tähän viittaa Las Provincias -lehden 

kritiikki, jossa toivottiin, että Hannikaisen teoksen mukaan ottaminen olisi ”lopultakin” 

merkki ohjelmistopolitiikan avartumisesta kohti espanjalaisia nykysäveltäjiä, joita 

kriitikko listaa kymmenen kappaletta arvostelunsa päätteeksi.246 Vahvasta sävystään 

huolimatta tämä ei ole tulkittavissa pettymykseksi Hannikaisen musiikin esittämiseen 

vaan toiveeksi tarjota espanjalaisillekin nykysäveltäjille mahdollisuus uran luomiseen 

konservatiivisessa musiikkikulttuurissa. Juuri sitä Valencian debyytti merkitsi 

Hannikaiselle; ensimmäisen orkesteriteoksen myötä Hannikainen osoitti paitsi itselleen 

myös konserttiyleisölle olevansa vakavasti otettava ammattisäveltäjä. Anerfálicas oli 

vasta Hannikaisen toinen esitetty teos ja jo nyt hänen uransa oli jyrkässä nousussa.  
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241 Pankola 1974, 57. 
242 Emt. 
243 Nordenstreng 1973. 
244 J Carrere 2016. 
245 Ángeles Arazo 1973 ja Acker 1997, 27. 
246 CH. A., E. L. 1973. 
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4.5 Elämä Anerfálicaksen jälkeen 

Anerfálicaksen ensiesityksen jälkeen Ernesto Halffter pyrki tekemään saman minkä 

Manuel de Falla oli aikoinaan tehnyt hänen ensimmäisten teostensa saaman 

menestyksen jälkeen: Fallan suosiollisella avulla Halffter sai 1926 solmittua 

kustannussopimuksen ranskalaisen Max Eschig -kustantamon (nyk. Edition Durand-

Salabert-Eschig) kanssa.247 Nähtävästi Halffterin suhteet Eschigiin olivat 

vuosikymmenten saatossa väljähtyneet, sillä pari viikkoa Anerfálicaksen kantaesityksen 

jälkeen Hannikainen ja Halffter matkustivat Milanoon, jossa he markkinoivat 

Anerfálicasta Halffterin italialaiselle kustantajalle.248 Casa Ricordista oli tullut 

Halffterille läheinen yhteistyökumppani sen jälkeen, kun Germán de Falla (1889–1959)  

solmi Ricordin kanssa kustannussopimuksen veljensä Atlántida-kantaatista, jonka 

Halffter täydensi.249 ”Nauhani on nyt täällä Casa Ricordilla – nyt meidän täytyy vain 

toivoa parasta”, Hannikainen kirjoitti Milanosta äidilleen.250  

Kustannussopimus jäi lopulta syntymättä. Klassisen musiikin merkitys 

1970-luvun Etelä-Euroopassa oli vääjäämättä erilainen kuin 1920-luvulla Halffterin 

aloittaessa uraansa. Ernesto Halffter ei myöskään ollut Casa Ricordin silmissä sellainen 

auktoriteetti tai menestyssäveltäjä, että hän olisi voinut arvovallallaan tuoda uuden 

säveltäjän nuottimarkkinoille. Halffter oli Ricordille pikemminkin päänvaiva Atlántidan 

vuosikausiksi venyneen rekonstruktioprosessin vuoksi.251 Vaikka Anerfálicaksen 

vastaanotto Valenciassa olikin kiistattoman positiivinen, yhden yksittäisen teoksen yksi 

esitys ei sittenkään ymmärrettävästi ollut tarpeeksi kustannussopimuksen syntymiseen.  

Samaisen Milanon matkan aikana Hannikainen ja Halffter vierailivat 

myös Pariisissa, jossa Halffter esitteli oppilaalleen ranskalaisen tekijänoikeusjärjestö 

SACEMin (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique), jonka jäsen hän 

itse oli. Palattuaan Madridiin Halffter käytti suhteitaan hyväkseen ja kirjoitti SACEMin 

johtajalle, maineikkaan Les Six -taiteilijaryhmän jäsenelle, säveltäjä Georges Auricille 

(1899–1983) ehdottaakseen Hannikaista tekijänoikeusjärjestön jäseneksi. Kirjeessään 

Halffter kertoo Anerfálicaksen saamasta menestyksestä ja luonnehtii Hannikaista 

poikkeukselliseksi lahjakkuudeksi. Saattaakseen asiat vielä myönteisempään valoon, 

Halffter kertoo myös, että Anerfálicas tullaan ”hyvin mahdollisesti” julkaisemaan Casa 
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247 Acker 1994, 119 ja 1997, 43. 
248 J Hannikainen, Ann-Elise 1973a. 
249 Hess 2005, 278. 
250 Emt. 
251 Hess 2005, 277–283. 
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Ricordin toimesta ja esittämään balettina252 Milanon La Scalassa. Kumpikaan 

suunnitelma ei toteutunut. Sen sijaan Hannikaisesta tuli SACEM:n jäsen. Siihen Ernesto 

Halffterin arvovalta riitti.253 

 

4.6 Kohti omaa ääntä 

Anerfálicaksen onnistuneen kantaesityksen jälkeen Hannikaisen valinta ryhtyä 

säveltäjäksi oli sinetöity. Opinnot Halffterin johdolla eivät kuitenkaan olleet vielä 

lopussa. Sen vuoksi Hannikainen ja hänen maestronsa muuttivat yhdessä Madridin 

läheisyydessä sijaitsevaan El Escorialin vuoristokylään, jossa Halffter oli jo lapsena 

viettänyt kesiään ja jonne hänen lapsuudenperheensä sittemmin muutti.254 Halffterin 

ajatuksena oli, että Madridin ulkopuolella he kumpikin voisivat keskittyä paremmin 

työskentelemiseen. ”Uskon ehdottomasti, että yksi vuosi El Escorialissa VOI OLLA 

RATKAISEVA ANNEN MUSIIKILLISEN URAN KANNALTA”255 Halffter kirjoitti 

Hannikaisen vanhemmille perustellakseen muutosta aiheutuvia kustannuksia.  

Maestro osui mielipiteessään täysin oikeaan, sillä juuri El Escorialissa 

Hannikainen löysi oman säveltäjänäänensä. Maaseudulla vietetyn puolentoista vuoden 

aikana Hannikainen sävelsi kaksi soolopianoteosta, joissa hän luopui Anerfálicaksen 

atonaalisuudesta ja kirpeästä uusklassismista. Niiden tilalle Hannikainen löysi El 

Escorialiassa avoimen melodisen ilmaisutavan, jossa vapaatonaalisuus, suurieleinen 

myöhäisromanttinen tekstuuri ja Espanjan lämpöä uhkuva uusklassismi yhdistyivät.  

Mistä Hannikaisen uusi tyyli kumpusi? 1970-luvun espanjalaiselle 

uusklassismille oli leimallista inspiroituminen Domenico Scarlattin musiikista, barokin 

ja klassismin ajan sävellysmuodoista sekä keskittyminen soolopianomusiikkiin.256 

Hannikainen oli siis ainakin osittain uuden elinympäristönsä ajan hermolla. On 

mahdotonta sanoa, mikä merkitys on ollut Halffterin opetuksella, hänen antamillaan 

tehtävänasetteluilla tai analyysin kohteena olleilla klassikkopartituureilla. Halffter itse 
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252 Balettihanke on todella ollut vireillä, sillä Hannikainen puhui tuolloin asiasta ainakin kahdessa 
haastattelussa (Hebe 1974 ja Pankola 1974). Säilyneissä lähteissä ei kuitenkaan valitettavasti ole 
tarkempia tietoja suunnitellun teoksen luonteesta, koreografista tai muista tekijöistä. Balettihanke nousi 
seuraavan kerran esille vuonna 1977, jolloin Hannikainen kertoi La Scalan olevan jälleen kiinnostunut 
Anerfálicaksesta (Tyrkkö 1977). Vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1981 Hannikainen tiedusteli 
Musiikki Fazerin Liisa Aroheimolta, miten käy tekijänkorvauksien, ”jos niistä [Hannikaisen julkaistavista 
pianoteoksista] tehdään baletteja, niin kuin on vähän ollut suunnitteilla --” (J Hannikainen, Ann-Elise 
1981d). 
253 J Hallfter 1973e. 
254 Acker 1994, 107. 
255 J Halffter [s.a]. Versaalit Ernesto Halffterin. 
256 Mancheño Delgado 2012, 798. 
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edusti joitakin Stravinskya lähellä olevia teoksiaan lukuun ottamatta juuri edellä 

kuvatun kaltaista uusklassismia. Kenties tästä on tarttunut jotain Hannikaiseen, tai se on 

vapauttanut Hannikaisen kuuntelemaan paremmin omia mielihalujaan. Toisena syynä 

tai vähintäänkin välineenä uuden tyylin löytymiseen voidaan pitää sitä, että El 

Escorialissa Hannikainen sävelsi omalle instrumentilleen. Tällöin hän on ollut 

suoremmassa kontaktissa improvisaatioon ja oman instrumenttinsa klassiseen 

repertuaariin.  

 El Escorialissa syntyneet teokset Pensamientos 1974257 (1974) ja Toccata-

fantasia (1975) muodostavat eräänlaisen parin. Ensiksi mainitussa Hannikainen 

keskustelee myöhäisromanttisen pianokirjallisuuden kanssa. Teokselle ovat ominaisia 

laajat oktaaviotteet, paksu sointukudos ja virtuoosinen tekstuuri (esimerkki 17).  

 
Esimerkki 17. Myöhäisromanttista pianotekstuuria Ann-Elise Hannikaisen teoksessa 
Pensamientos 1974 (julkaistun teoksen s. 17, tahdit 1–3). 

 

Toccata-fantasia puolestaan on jo nimensä mukaisesti enemmän 

uusklassinen kappale repetitiivisessä toccata-tekstuurissaan ja fantasian kaltaisessa 

muodossaan. Hannikaisen uuden tyylin peruspiirteet ovat hyvin nähtävissä jo Toccata-

fantasian ensitahdeissa: leikkisä ja improvisatorinen muotokieli, vapaatonaalisen ja 

lisäsävelillä vahvistetun tonaalisen aineksen vuorottelu ja avoin melodisuus olivat 

uuden Hannikaisen tunnuksia (esimerkki 18).  
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257 Suom. Ajatuksia vuodelta 1974. 
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Esimerkki 18. Ann-Elise Hannikaisen Toccata-fantasia -teoksen tahdit 1–7. 

 

 Vaikka Hannikaisen uusi tyyli hahmottuukin monin paikoin 

uusklassismiksi muoto-ja harmoniakielensä osalta, huomionarvoista on, että kumpikaan 

pianoteos ei edusta uusklassismia sen objektiivisessa, ironisessa tai parodioivassa 

merkityksessä.258 Hyvänä esimerkkinä tästä ovat kummankin teoksen sisältämät 

Hannikaiselle tyypilliset lyyriset taitteet, jotka poikkeavat täysin ympäröivästä 

musiikkimaisemasta (esimerkit 19 ja 20).  

 

 
Esimerkki 19. Lyyrinen taite Ann-Elise Hannikaisen teoksessa Pensamientos 1974.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
258 Katso esimerkiksi Nuorvala 2016. 
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Esimerkki 20. Lyyrinen taite Ann-Elise Hannikaisen teoksessa Toccata-fantasia. 
 
 

Kontrasti on niin selkeä, että kuulija on Lawrence Kramerin uushermeneuttista teoriaa 

mukaillen uuteen tulkintaan johtavan ikkunan äärellä.259 Näistä musiikin keskelle 

avautuvista ”rakkauden ikkunoista” Hannikainen oli itsekin tietoinen ja jokainen hänen 

myöhempi teoksensa sisältääkin sellaisen260: 
Kaikissa mun teoksissa tulee semmonen kohta, mikä on romanttinen. Mä olen 
tunneihminen. -- Jos mä rakastun, mä rakastun ihan hirveästi ja mun täytyy se 
myös näyttää musiikissa, koska silloin mä kerron, että se on minun pikku 
rakkaustarina hänelle.261 
 

Näissä ikkunoissa Hannikaisen musiikki on usein paljaimmillaan ja kauneimmillaan. 

Tyypillisesti kolmisointupohjaisen murtosointukuvion ylle kaartuva melodia ei ole 

ironinen viittaus musiikinhistoriaan vaan säveltäjänsä vilpitön rakkaudentunnustus. 

Hannikainen ei yritäkään välttää romantiikan ajan pateettisuutta, jota vastaan 

uusklassismi taisteli.262 Tältä osin Hannikaisen uusi tyyli onkin omaperäinen yhdistelmä 

uusklassismia ja myöhäisromanttista tunteen paloa. 

El Escorialissa syntyneet pianoteokset olivat merkittäviä paitsi uuden 

sävelkielensä ansiosta, myös sen takia, että ne siivittivät Hannikaisen paluuta 
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259 Kramer 1990. 
260 Myös Anerfálicaksen 10. variaatiossa esiintyvä leveä jousimelodia voidaan hyvin tulkita osaksi tätä 
diskurssia (katso luku 4.3, esimerkki 16).  
261 Laitinen & Virtanen 2008a. Pianisti Mikko Haapaniemelle Hannikainen oli todennut em. kohtien 
sisällöstä, että ”se on niin henkilökohtainen asia, että en halua kertoa. Tee siitä oma tarinasi” (J 
Haapaniemi 2016). 
262 Nuorvala 2016. 
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pianistiksi. Muutettuaan Madridiin Hannikainen oli joutunut luopumaan pianonsoitosta 

epämääräisten nivelvaivojen vuoksi, jotka sittemmin diagnosoitiin nivelreumaksi.263 

Uusi elinympäristö ja siellä saadut hoidot auttoivat Hannikaista kuitenkin niin paljon, 

että hän kykeni harjoittelemaan pianonsoittoa periodiluontoisesti. Kesäkuussa 1974 

Hannikainen teki paluun konserttilavalle kantaesittäessään Pensamientos 1974 -teoksen 

Madridissa.264 Tuolloin Hannikainen oli vielä ilmeisen epävarma soittokunnostaan, sillä 

konsertti oli yksityistilaisuus ja hän esitti teoksen poikkeuksellisesti nelikätisesti 

yhdessä espanjalaispianisti Manuel Carran (s. 1931) kanssa.265 Hannikaisen rohkeus 

kuitenkin palkittiin. Tilaisuudessa oli läsnä malagalaisen konserttitoimiston 

impressaarin isä, joka vaikuttui Hannikaisesta niin paljon, että kertoi tästä pojalleen.266 

Hannikainen tapasi impressaarin, joka tarjosi hänelle resitaalia Málagassa.267 Yksi 

konsertti kasvoi lopulta kokonaiseksi konserttikiertueeksi, joka ulottui keväällä 1975 

Andalucían suurimpiin kaupunkeihin Sevillaan268, Cadiziin269, Cordobaan270, 

Granadaan271, Rotaan272 ja Málagaan273. 

Myönteisen vastaanoton kannustamana Hannikainen ryhtyi 

harjoittelemaan kiertuetta varten laajempaa konserttikokonaisuutta. Siihen sisältyi 

molempien omien uutuusteosten lisäksi Ernesto Halffterin Preludio y danza (1974) sekä 

jo Sibelius-Akatemian opiskeluvuosina ohjelmistoon kuuluneet Chopinin Poloneesi op. 

26 nro 1, Etydit op. 10 nro 12 ja op. 25 nro 12 sekä Balladi nro 1 g-molli.274 Andalucían 

kiertueella Hannikaista kiitettiin erityisesti Halffterin ja omien teostensa tulkitsijana.275 

Cadizissa nimimerkki F.P. kirjoittaa Hannikaisen molempien pianoteosten ”todistavan 

nuoren pianisti-säveltäjän olevan vakaalla maaperällä” ja että nyt esitetyt teokset 

”pistävät silmään eräänlaisena Sonaatti Fantasiana”.276  

Andalucían konserttikiertue oli ilmeisen onnistunut niin taiteellisesti kuin 

kaupallisestikin, sillä Hannikaiselle tarjottiin syksyksi espanjalaisten säästöpankkien 
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263 J Huunan-Seppälä 1989. 
264 De Obregon 1974. 
265 Programa para la inauguración de la residencia de los Señores Alonso Ortiz, el día 11de Junio 1974. 
[Käsiohjelma.] 1974. AEHA. 
266 Nordenstreng 1975, 21. 
267 Emt. 
268 Conciertos del Conservatorio. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
269 Juventudes musicales españolas. Ann E. Hannikainen. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
270 Recital de piano. Ann-Elise Hannikainen. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
271 Ducados 1975.  
272 Anonyymi 1975b. 
273 Sociedad Filarmónica de Málaga. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
274 Anonyymi 1975a. 
275 Sanchez Pedrote 1975. 
276 F. P. 1975. 
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rahoittamaa kymmenen konsertin kiertuetta Pohjois-Espanjaan.277 Kiertue jäi kuitenkin 

toteutumatta, todennäköisesti joko soittokunnon heikentymisen vuoksi tai sitten 

Hannikainen päätti keskittyä pianokonserton viimeistelemiseen. Kummatkin 

vaihtoehdot ovat realististia, sillä toipumisesta huolimatta Hannikaisen oikean käden 

pikkusormi oli yhä jäykkä ja sen nivel turvonnut.278   

Vaikka Hannikainen keskittyikin säveltämiseen, eivät hän ja Halffter 

viettäneet Hannikaisen sanoin ”nunnaelämää”279. Monista yhteisistä matkoista ja 

tilaisuuksista on hyvänä esimerkkinä syksyllä 1974 Oviedossa järjestetty laulukilpailu 

Concurso Internacional de Cantro María Ros de Lauri-Volpi, joka työllisti sekä 

Hannikaista että Halffteria. Halffter oli italialaisen tenori Giacomo Lauri-Volpin (1892–

1979) kunniaksi järjestetyn kilpailun tuomariston puheenjohtaja ja Hannikainen 

tuomariston jäsen.280 On kyseenalaista, millä pätevyydellä Hannikainen osallistui 

laulukilpailun tuomaristotyöskentelyyn, mutta se on hyvä osoitus siitä, että Halffter 

pyrki integroimaan oppilaansa espanjalaiseen musiikkimaailmaan ja esittelemään hänet 

tuntemilleen ihmisille. Se missä määrin nämä kontaktit olivat hyödyllisiä Hannikaiselle, 

on toinen kysymys. Hannikaisen ura kokonaisuutena osoittaa, että hän oli jossain 

määrin kykenemätön ja kenties myös haluton rakentamaan suhdeverkostoa tai  

hyödyntämään sitä. 

Soolopianoteosten valmistuttua ja Andalucían resitaalikiertueen jäätyä 

taakse, Hannikainen suuntasi jälleen katseensa kohti pianokonserttoa. Samalla 30 

ikävuottaan lähestyneen Hannikaisen elämä oli muutenkin muutoksessa. Kesällä 1975 

Hannikainen kertoi tädilleen lähestyvästä suuresta elämänmuutoksesta. ”Mitä tarkoitit 

sillä? Aiotko mennä naimisiin ja siinä tapauksessa kenen kanssa?”, Hannikaisen täti 

kyseli siskontyttäreltään.281 Seuraavana vuonna Hannikainen puhui suomalaisessa 

lehdistössä ”Espanjassa edessä olevasta eräänlaisesta elämänmuutoksesta”282 sekä siitä, 

miten hän ”todennäköisesti menee pian naimisiin”283 espanjalaisen miehen kanssa, jota 

ei kuitenkaan esitellä tai määritellä sen tarkemmin. Mistä on voinut olla kyse? Ernesto 

Halffter oli tahollaan yhä muodollisesti naimisissa portugalilaisen vaimonsa kanssa, 

vaikkakin he olivat asuneet jo vuosia erillään ennen Halffterin tutustumista 
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277 Nordenstreng 1975, 21 
278 Emt. 
279 Laitinen & Virtanen 2008a. 
280 J Hannikainen, Ann-Elise 1974a. 
281 J Anonyymi 1976b. 
282 Anonyymi 1976b. 
283 Jokitaipale 1976, 27. 
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Hannikaiseen. Toisaalta avioero tuli Espanjassa lailliseksi vasta vuonna 1981.284 Tädin 

kirje ja Hannikaisen omat, avoimesti, joskin epämääräisen vihjailevasti, lehdistössä 

annetut lausunnot osoittavat, että jotain merkittävää Hannikaisen elämässä on ollut 

vireillä ja todennäköisesti se on liittynyt Ernesto Halffteriin. Vaikka Hannikainen ja 

Halffter eivät menneetkään naimisiin, heillä oli kuin olikin edessään yhteinen 

elämänmuutos: El Escorialissa vietetyn ajan jälkeen pari muutti yhdessä Madridiin. Jos 

ajan El Escorialissa saattoikin vielä nähdä puhtaasti maaseudun rauhassa tapahtuvana 

sävellyksen opettamisena ja opiskeluna, yhteen muuttaminen Madridissa oli jo 

näkyvämpi ja julkisempi teko. Hannikainen ja Halffter löysivät itselleen kodin Madridin 

keskustan tuntumasta Avenida Alfonso XIII:n varrelta. Siellä he elivät yhdessä monien 

lemmikkieläintensä ympäröiminä aina Ernesto Halffterin kuolemaan asti.  

 

4.7 Pianokonsertto (1976) 

Heti sävellysopintojensa alussa Ann-Elise Hannikainen oli alkanut luonnostelemaan 

pianokonserttoa Ernesto Halffterin aloitteesta.285 Teoksesta valmistui ilmeisen nopeasti 

ensimmäinen versio, sillä Halffter kehotti Hannikaista jättämään teoksen hetkeksi 

”lepäämään ja kypsymään”.286 Lopulta Hannikainen ehti saada teoksesta valmiiksi 

useitakin eri versioita ennen vuonna 1976 valmistunutta lopullista versiota.287 Teos 

valmistui juuri tuolloin todennäköisesti sen ansiosta, että vuonna 1976 tuli kuluneeksi 

sata vuotta Manuel de Fallan syntymästä. Suunnitteilla oli esittää konsertto Madridissa 

Teatro Realissa samassa juhlakonsertissa, jossa oli tarkoitus kantaesittää uusi versio 

Halffterin täydentämästä Manuel de Fallan Atlántida-kantaatista.288 Tuo konsertti ei 

kuitenkaan toteutunut eikä Hannikaisen kotikaupungin yleisö koskaan saanut kuulla 

hänen pianokonserttoaan. Sen sijaan Espanjassa vieraillut Helsingin Juhlaviikkojen 

taiteellinen johtaja Seppo Nummi kiinnostui Hannikaisen teoksesta.289 Mikä olikaan 

parempi teos juhlistamaan Fallaa Suomessa kuin hänen suomalaisen ”oppilaansa” teos.  

Pianokonserton sävellysprosessin ajalta on säilynyt katkelma Hannikaisen 

äidilleen kirjoittamasta kirjeestä, josta välittyy käsinkosketeltavasti säveltäjän persoona 

sekä sävellysprosessin innostavuus: 
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284 Glos 1983. 
285 Laitinen & Virtanen 2008a. 
286 Nordenstreng 1973. 
287 Emt. 
288 Nordenstreng 1975, 22. 
289 Corral Maurell 1975. 
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Tosiaan äiti, vain sinä voit ehkä ymmärtää kuinka valtavan kovasti työskentelen 
tämän konserton kanssa, jopa nukkuessani tai kun olen nukahtamassa 
suunnittelen ja soitan sitä päässäni. – Olen hyvin lähellä [sävellysprosessin] 
loppua nyt, ja olen täynnä loistavia290 ideoita, mikä luonnollisesti antaa minulle 
paljon iloa.291 
 

Alunperin Hannikaisen suunnitelmana oli tehdä konserttoon ”hyvin lyhyt 

mutta profundo Introduccione ja sen jälkeen mennä suoraan hitaaseen toiseen osaan ja 

sitten kolmanteen osaan”.292 Lopulta Hannikainen päätyi kuitenkin kaksiosaiseen 

ratkaisuun. Äidilleen säveltäjä luonnehti ”Netton ilomielin hyväksymää” 

muotoratkaisua ”hyvin fiksuksi ja käytännölliseksi ja hieman omaperäiseksikin”.293 

Teoksen ensimmäinen osa Introitus on todellakin Hannikaisen kuvauksen mukaisesti 

varsin lyhyt. Koko osan ajan toistuva matalien jousten uhkaava, hidas ostinatokuvio 

antaa osalle Hannikaisen mainitseman syvällisyyden tunnun. Toinen osa Finale on 

konserton varsinainen painopiste, jossa solisti pääsee näyttämään taitonsa. 

Kokonaisuutena konsertolle on ominaista historiatietoinen ja idiomaattinen 

pianotekstuuri, värikylläinen orkestraatio sekä vahvoille leikkauksille ja vastakkain 

asetteluille rakentuva muotokieli. Pianokonsertossa Hannikainen on myös 

rohkeimmillaan melodikkona. Tämä on kuultavissa hyvin monissa laulavalinjaisissa 

orkesterisooloissa (nuottiesimerkki 21) sekä teoksen kadenssissa, joka klassisen 

kadenssiperinteen vastaisesti ei ole teoksen teemoja yhteen punova ja solistin teknistä 

taituruutta esittelevä soolo vaan lyyrinen ikkuna toiseen maailmaan. Kadenssia ei ole 

kirjoitettu partituuriin, mikä viittaa siihen, että Hannikainen piti sen improvisointia 

mahdollisena tai sitten kadenssi valmistui niin myöhään, että se ei ehtinyt konserton 

puhtaaksikirjoitusversioon, jossa on ainoastaan merkintä ”Pf solo cadenza”.294 

Kantaesityksessä Hannikaisen käyttämä kadenssi oli joka tapauksessa laajennettu 

sitaatti vuotta aiemmin valmistuneesta Toccata-fantasiasta (1975) (nuottiesimerkki 21). 
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290 ”Loistavia siinä mielessä, että niiden logiikka tuntuu tulevan ’ylhäältä’” (J Hannikainen, Ann-Elise 
[s.a.]a. Alleviivaus Ann-Elise Hannikaisen. 
291 J Hannikainen [s.a.]a. Alleviivaukset Ann-Elise Hannikaisen. 
292 Emt. Alleviivaukset Ann-Elise Hannikaisen. 
293 Emt. Alleviivaukset Ann-Elise Hannikaisen. Netto oli Ernesto Halffterin lempinimi. 
294 J Hannikainen, Ann-Elise 1976, 65. 
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Esimerkki 21. Oboe-soolo Ann-Elise Hannikaisen Pianokonserton finaalissa 
(partituurin295 sivut 29–31). 
 
 

 
Esimerkki 22. Ann-Elise Hannikaisen Toccata-fantasian (1975) katkelma, joka 
kuullaan lähes sellaisenaan myös Hannikaisen pianokonserton kadenssissa. 
 

4.8 Valtameren helmi ja piinapenkki 

Alun perin pianokonserton kantaesityksen piti toteutua Helsingin kaupunginorkesterin 

tavallisessa viikkokonsertissa 30.9.1976296, mutta lopulta kantaesitystä aikaistettiin 

siten, että se tapahtui Helsingin Juhlaviikkojen avajaiskonsertissa torstaina 19.8.1976. 

Siirto oli epäilemättä onnistunut, koska teos ja sen säveltäjä herättivät mediassa suurta 

kiinnostusta jo etukäteen. Muun muassa Yleisradiolle Hannikainen antoi haastattelun, 

jossa hän kertoi konserton olevan hänen rakkain teoksensa ja että hän arvelee teoksen 

jäävän eloon vielä kantaesityksen jälkeenkin.297 Avajaiskonsertti huomioitiin myös 

Helsingin Sanomissa, Uudessa Suomessa ja Hufvudstadsbladetissa, joissa kaikissa 

julkaistiin lehdistötilaisuuden pohjalta kirjoitetut ennakkojutut.298 Kiinnostus 

Hannikaista kohtaan oli ilmeisen suurta, mikä on selitettävissä pianokonserttoa 

edeltävinä vuosina tehdyillä naistenlehtien haastatteluilla ja sillä, että Espanjassa 
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295 J Hannikainen, Ann-Elise 1976. 
296 J Jyrkiäinen 1976. 
297 Santalahti 1976. Haastattelun yhteydessä kuultiin myös harjoituksissa äänitetty konserton katkelma, 
johon sisältyy nuottiesimerkin 21 soolo. Tämä radiohaastattelu on nykyään julkaistu Ylen Elävässä 
arkistossa ja se on toistaiseksi ainoa mahdollisuus Yleisradion arkiston ulkopuolella kuulla edes pieni 
katkelma Hannikaisen musiikkia. 
298 Aaltoila 1976a, Heikinheimo 1976a ja Anonyymi 1976a. 
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saavutetusta näkyvyydestä huolimatta Hannikaisen musiikkia ei ollut kuultu Suomessa 

kuuteen vuoteen.  

 Ennen konserttia kuulijoiden ja kriitikoiden uteliaisuus oli viritetty 

äärimmilleen. Tämä on aistittavissa siitä tavasta, jolla hämmennys ja pettymys 

leimasivat konserttia seuranneita arvosteluita. Rondo-lehden Anu Karlsonin mukaan 

avajaiskonsertti oli ”yllättävän vaisu, koska yleisö ei ollut vielä löytänyt tietään 

akustisesti kohentuneeseen Finlandia-taloon.”299 Sosiaalidemokraatin Paavo Helistön 

mukaan syy vaisuuteen ei kuitenkaan ollut puolillaan300 olleessa salissa vaan 

musiikissa: ”Vauhdikkaammassa maassa puhuttaisiin jo skandaalinpoikasesta --.”301 

 Myönteisimmän arvion konsertista kirjoitti Uuden Suomen Heikki 

Aaltoila302, joka jo vuonna 1970 Hannikaisen soolopianoteosta kiittäessään näki 

Hannikaisen sukunsa musiikkiperinnön vaalijana303. Nytkin Aaltoila korosti säveltäjän 

sukutaustaa ja ylipäätänsä traditiotietoisuutta, joka hänen mukaansa kuului konserton 

monissa vaikutteissa. Aaltoila listaa Hannikaisen esikuviksi niinkin monta tekijää kuin 

Franz Listzin, Sergei Rahmaninovin, Sergei Prokofjevin, Igor Stravinskyn, Selim 

Palmgrenin, Ilmari Hannikaisen, Enrique Granadosin, Manuel de Fallan ja ”Atlantin 

takaiset säveltäjämestarit”.304 Muihin kriitikoihin verrattuna Aaltoila eritteli 

poikkeuksellisen runsassanaisesti myös kuuntelukokemustaan: hän muun muassa tuo 

esiin konserton Introitus-osan mytologisen luonteen ja toteaa, että ”mystiikkaa ja 

omaperäistä fantasiaa” sisältäneen finaalin loppu ”ei jaksanut kyllin kiinteästi ja 

johdonmukaisesti nousta -- huipennukseen.”.305 Vaikka Aaltoila onkin valmis 

kutsumaan Hannikaista ”ainoakertaiseksi huippulöydöksi” ja ”suomalaiseksi 

valtamerien helmikalleudeksi” hän päätyy sittenkin toteamaan, että arvioon on syytä 

suhtautua varauksella niin kauan kunnes saadaan lisänäyttöjä Hannikaisen ”tuotannosta 

ja taituruudesta”.306 Kauniiden sanojen ja kiitoksen keskellä Aaltoilakin oli valmis 

tunnustamaan, että oli Hannikaisen pianokonsertosta mitä mieltä tahansa, ennakko-

odotukset ja lopputulos eivät kohdanneet. ”Mikä vesitti viinin heikkoina hetkinä?”, 

kysyy Aaltoila arvostelunsa lopuksi.307  
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299 Karlson 1976. 
300 Heikinheimo 1976b ja Stenius 1976. 
301 Helistö 1976. 
302 Aaltoila 1976b. 
303 Aaltoila 1970. 
304 Aaltoila 1976b. 
305 Emt. 
306 Emt. 
307 Emt. 
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Rondo-lehden Anu Karlson totesi Hannikaisen osoittavan pianistina 

”enemmänkin hyvää makua kuin taituruutta, säveltäjänä taas ensi sijassa teknistä 

osaamista”. Hän on kuitenkin valmis pitämään kokonaisuutta ”lupaavana näyttönä”.308 

Kansan Uutisten Kari Kurkela toteaa, että Halffter on kyennyt välittämään oppilaalleen 

Manuel de Fallan värikkään orkestraatiotekniikan, mutta että temaattisesti konsertto 

jättää kuulijalle ”ylös-alas-ees-taas-tunnelman”.309 Myös Hannikaisen tyylilliset ihanteet 

kyseenalaistettiin. Suomen Sosiaalidemokraatin Paavo Helistön mukaan Hannikainen 

”elää vielä ensimmäistä maailmansotaa edeltävässä ajassa, idyllissä jonka soittamista 

oman aikamme musiikkina voisi pitää vaikkapa epämoraalisena.” Helistön mukaan 

muun muassa Puolassa, Unkarissa, Jugoslaviassa ja Romaniassa tehdään musiikkia 

”todella vakavassa mielessä”. Sen rinnalla Hannikaisen taide on hänestä ”nukkekodin 

varpusen soittoa, joskus näppärää – ei vielä muuta.” Helistön mukaan Hannikaisen 

suurin ongelma onkin siinä, että hänellä ei ole vielä kunnollista sävellyksenopettajaa 

[sic!].310 

Hufvudstadsbladetin Caterina Stenius aisti Hannikaisen konsertossa 

säveltäjän ”voimakkaan ilmaisutahdon”, mutta samalla hän piti hieman yllättäen teosta 

kokonaisuutena ilottomana.311 Konserton ”huomionarvoisen hyvin kirjoitetusta 

orkesteriosuudesta” huolimatta Steniuksen kritiikin vaaka kallistuu negatiivisen 

puolelle: hänen mielestään solistin stemma oli ”stereotyyppinen, mitätön ja 

epäkiinnostava”.312 Lisäksi Stenius moittii finaalin sävelaiheitten ”työstämättömyyttä” 

ja esikuvien runsautta.313 Finaalin musiikillisten aiheiden moninaisuus, johon 

Kurkelakin lienee viitannut314, oli Hannikaisella itselläänkin hyvin tiedossa. Hän piti 

idearikkautta tärkeänä ominaisuutenaan, mutta tiedosti samalla, että se ei vastannut sitä 

musiikin orgaanisuuden ihannetta, jota sibeliaanisessa Suomessa ihannoitiin.315 

Kaiken kaikkiaan pianokonserton kantaesitykseen on täytynyt kasautua 

Hannikaiselle huomattavasti paineita: oman konserton esittäminen kotimaassa 

kansainvälisen musiikkifestivaalin avajaiskonsertissa olisi merkittävä tapahtuma kenelle 

tahansa muusikolle. Huomionarvoista on myös se, että konserton esitys oli 

ensimmäinen kerta, kun Hannikainen soitti täyden sinfoniaorkesterin solistina. Siihen 
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308 Karlson 1976. 
309 Kurkela 1976. 
310 Helistö 1976. 
311 Stenius 1976. 
312 Emt. 
313 Emt. 
314 Kurkela 1976. 
315 J Hannikainen, Ann-Elise [s.a.]b ja Nyström 1984. 
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nähden Hannikaisen pianistina saamaa vastaanottoa voidaan pitää vähintäänkin 

kohtuullisena. On kuitenkin ymmärrettävää, että esiintyminen Helsingissä sai 

Hannikaisen epäröimään omia pianistin kykyjään. ”Minä tunnen itseni ennen kaikkea 

säveltäjäksi, joten antaa suomalaisten pianistien hoitaa markkinat Suomessa”, 

Hannikainen totesi jo kaksi päivää ennen konserttonsa kantaesitystä.316 

Vaikka voidaan hyvin kysyä, olisiko konsertolle löytynyt kokeneempaa ja 

varmempaa solistia317, on sittenkin ymmärrettävää, että Hannikainen halusi esittää 

teoksen itse. Vaikka hän olikin tuolloin jo ensisijaisesti säveltäjä, hänen alkuperäinen 

identiteettinsä oli pianistin identiteetti. Esittämällä oman pianokonserttonsa Suomessa, 

Hannikainen sai paitsi ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä itsensä muusikkona, myös 

revanssin sairaudesta, joka muutti hänen elämänsä suunnan. Lisäksi esittämällä oman 

pianokonserttonsa Hannikainen liitti itsensä siihen klassiseen pianisti–säveltäjä-

traditioon, jota muun muassa hänen isosetänsä Ilmari Hannikainen edusti.318  

Kokonaan oma lukunsa kritiikkien joukossa on Seppo Heikinheimon 

(1938–1997) kauttaaltaan negatiivinen arvio. Heikinheimon mielestä konserttia vaivasi 

ennen kaikkea liiallinen kesto ja yksitoikkoisuus, minkä vuoksi hän vertasi kokemusta 

keskiaikaiseen kidutusvälineeseen espanjalaiseen piinapenkkiin. Heikinheimon mielestä 

Hannikaisen ”sekalaisista tykötarpeista” ei syntynyt ”niin vakavaa asiaa kuin minä 

pianokonserttoa on totuttu pitämään”. Lisäksi Hannikaisen pianonsoitto ei ollut 

Heikinheimon mielestä sen tasoista, että se olisi oikeuttanut esiintymään Finlandia-

talossa. ”Pianistiset rajoitukset tuntuivat myös teoksen piano-osuudessa: 

orkesteriosuuteen oli sitten sijoitettu sitäkin runsaammin erilaisia tehosteita ja 

muistumia, mutta kovin sekavaksi kimaraksi”.319 

Hannikainen ei nähtävästi tuntenut ennalta Seppo Heikinheimoa ja hänen 

kirjoitustapaansa tai sitten Hannikainen ei osannut pelätä kritiikkejä. Hannikainen 

kuitenkin pahoitti oikeutetusti mielensä Heikinheimon sanoista ja hämmentyi muista 

kielteisistä arvioista. Hän jäi puimaan asiaa vielä julkisuuteen.320 ”Lähden kotiin 

Espanjaan sekä surullisena että onnellisena. Annan anteeksi, mutta en unohda”, 
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316 Heikinheimo 1976a. Katso myös Saaristo 1976. 
317 Stenius 1976. 
318 Ilmari Hannikainen kantaesitti oman pianokonserttonsa vuonna 1920. Mediahuomion lisäksi 
Hannikaiselle saapui Finlandia-taloon runsaasti yksityisiä onnitteluita. Niistä ehkä huomionarvoisimmat 
olivat säveltäjä Helvi Leiviskän (1902–1982) ”parhaat kollegiaaliset onnittelut” (Leiviskä 1976). 
Onnittelijoihin yhtyi myös Ilmari Hannikaisen leski Göta Tingvald-Hannikainen (1976). 
319 Heikinheimo 1976b. 
320 Räsänen 1976. 
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Hannikainen totesi naistenlehti Jaanan haastattelussa.321 Pari kuukautta myöhemmin 

Hannikainen arveli, että hänen saamansa vastaanotto johtui pohjimmiltaan siitä, että hän 

on nainen miesvaltaisella alalla: ”Opettajani -- Ernesto Halffter väittää, että tulen aina 

joutumaan vastakkain sen kanssa mitä olen: nuori, sievä, nainen, suurlähettilään tytär ja 

ulkomaalainen. Ja mikä tärkeintä: minulla on lahjoja”.322 Kotilieden päätoimittaja Eila 

Jokela arvioi, että totuus Hannikaisen konsertosta on löydettävissä kritiikeissä 

esiintyneiden ”äärimmäisyyksien väliltä”.323 

P.S.-lehdelle antamassaan haastattelussa Hannikainen valotti 

kokemuksiaan yhteistyöstä Helsingin kaupunginorkesterin kanssa. Hannikaisen mukaan 

orkesterin jäsenet puhuivat hänestä ja Halffterista pahaa selän takana. ”Se alkoi jo 

harjoitusten aikana. Johtuiko se sitten politiikasta tai kateudesta, en tiedä, mutta eihän se 

hauskaa ollut”.324 Kokemuksen on täytynyt olla hyvin voimakas ja sen taustalla olevien 

seikkojen ainakin osittain todellisia, koska vielä viimeisessä haastattelussaan 

Hannikainen kertoi tuohtuneena orkesterin yhteistyöhaluttomuudesta.325 

Orkesterilaisten käytös oli huipentunut siihen, että kantaesityksessä Aale Lindgren (s. 

1951) jätti Hannikaisen mukaan tahallaan soittamatta tärkeän oboesoolon.326  

Vaikka Hannikaiseen ennalta kohdistetut odotukset eivät täyttyneet, suurin 

kriitikoiden arvostelun kohde oli kuitenkin Ernesto Halffterin Sinfonietta ja hänen 

työskentelynsä kapellimestarina. Halffter näyttäytyi vielä ennen konserttia kriitikoille 

Manuel de Fallan perillisenä, joka kykenee tarjoamaan helsinkiläiskuulijoille autenttisia 

espanjalaistulkintoja, mutta kritiikeissä kuuluu jo avoin pettymys Halffteriin 

kapellimestarina ja paikoitellen suoranainen tyrmistys häneen säveltäjänä. Rondo-

lehden Karlson puhuu miessäveltäjä [sic!] Halffterin ”aivan liian pitkästä ja ikävästä 

Sinfonietta-nimisestä tuotteesta”327 Aaltoila on jälleen helläsanaisempi, mutta hänkään 

”ei ollut uskoa korviaan, kun [orkesterin] sointi sortui rosoiseksi ja kuoppaiseksi” ja 

”lähes jokainen jälkisointiin tarkoitettu pitkä akordi oli epäpuhdas”.328 Aaltoila 

kauhistelee myös Halffterin Sinfoniettan ”loppuunkaluttuja sovinnaisuuksia, kuten 

nykykuulijalle lähes uskomattomia hitaan osan sekvenssejä”.329 Kansan Uutisten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
321 Räsänen 1976. 
322 Mandelin-Dixon 1976. 
323 Jokela 1976. 
324 Emt. 
325 Laitinen & Virtanen 2008a. 
326 Emt. 
327 Karlson 1976. 
328 Aaltoila 1976b. 
329 Emt. 



61!
!
Kurkela toteaa, että Halffterin nuoruudentyön ”lapsenomainen, melkein naiivi sävelkieli 

ei ottanut istuakseen orkesterille vaan jätti -- kankean ja epätarkan vaikutelman”.330 

Heikinheimon mielestä kuulijasta ”tuntui siltä kuin olisi soitettu Stravinskyn Pulcinella-

sarjaa, mutta siten että osalla soittajia olivat nuotit väärin päin”.331 

Tämän tutkielman puitteissa ei ole mahdollista perehtyä tarkemmin 

Halffterin nuoruudenteokseen. Sinfoniettaa pidetään kuitenkin yhtenä keskeisimmistä 

espanjalaisen uusklassismin edustajista tavassaan yhdistää traditiota ja oman aikansa 

modernismia.332 Tähän nähden on yllättävää, että teos Suomessa sai niinkin 

negatiivisen, suorastaan pejoratiivisen vastaanoton.  
!
 

4.9 Elämä pianokonserton jälkeen 

Ristiriitaisesta vastaanotostaan huolimatta pianokonserttoa voidaan pitää Ann-Elise 

Hannikaisen uran yhtenä tähtihetkenä ja myös vedenjakajana. Pianokonserton myötä 

Hannikainen saavutti tietyn kypsyyden ja itsenäisyyden säveltäjänä. Hannikaisen ja 

Halffterin ensikohtaamisessa virinnyt ajatus pianokonserton säveltämisestä oli saanut 

täyttymyksensä. Kun Hannikainen ja Halffter palasivat Suomeen konserton 

kantaesityksen jälkeen, Halffter kirjoitti oppilaansa hyväksi asiakirjan, jonka 

Hannikainen itse otsikoi kirjekuoren etupuolelle ”musiikkitestamentiksi Ann-Elisen 

hyväksi”.333 Asiakirja osoittaa, että Hannikaisesta oli tullut opettajansa elämän tärkein 

ihminen, jonka käsiin hän uskoi oman elämäntyönsä:   

Siinä tapauksessa, että itse olisin poissa, valtuutan neiti Ann[-]Elise Hannikaisen 
osallistumaan omaisen tavoin täydellä oikeudella kaikkiin minuun liittyviin 
asioihin ja aivan erityisesti musiikillisiin asioihin. Ilman neiti Ann[-]Elise 
Hannikaisen suostumusta ei voida päättää mitään koskien valmiita teoksiani tai 
keskeneräisten teosten sovitusti päätökseen saattamista. Tämä on vakaa tahtoni. 
Neiti Ann[-]Elise Hannikainen on ainoa oppilaani, johon kohdistuvat kaikki 
odotukseni.334 

 

Juhlaviikkojen alla Hannikainen arveli pitävänsä konserton kantaesityksen 

jälkeen hieman lomaa ja keskittyvänsä hetkeksi maalausharrastukseensa.335 Ann-Elise 

Hannikainen oli lahjakas taidemaalari, joka suhtautui harrastukseensa intohimoisesti. 
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330 Kurkela 1976. 
331 Heikinheimo 1976b. 
332 Piquer Sanclemente 2006, 51, 70–77. 
333 J Halffter 1976. 
334 Emt. Alleviivaus Ernesto Halffterin. 
335 Santalahti 1976. 
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Hänen töitään oli myös esillä kiertonäyttelyssä. 336 Kovin pitkäksi aikaa Hannikainen ei 

kuitenkaan sävellystyötä jättänyt, sillä jo pian Madridiin palattuaan Hannikainen aloitti 

uuden orkesteriteoksen sävellystyön, joka työllisti hänet koko seuraavan vuoden.337 

 Kesällä 1977 Hannikainen vietti jälleen aikaa sukuhuvilalla 

Aavarannassa, jossa isosetä Ilmari Hannikaisen piilopirtti oli kunnostettu Ann-Elise 

Hannikaisen studioksi. ”Tällä hetkellä olen istumassa pienessä mökissäni, joka on hyvin 

lähellä taloa. Olen laittanut makuuhuoneeni seinälle valokuvia meistä=sinä+minä -- 

ajattelen sinua päivittäin”, Hannikainen kirjoitti maestrolleen.338 Aavarannassa 

Hannikainen todennäköisesti työskenteli aiemmin aloittamansa uuden orkesteriteoksen 

parissa, joka sai nimen Cosmos. Teos valmistui loppuvuodesta 1977339, jolloin 

Hannikainen osallistui sillä Barcelonan kaupungin järjestämään kansainväliseen 

orkesterimusiikin sävellyskilpailuun340 käyttäen nimimerkki Capricornio.341 Cosmos jäi 

kuitenkin vaille palkintomenestystä eikä se myöskään löytänyt tietään konserttilavoille. 

Yhtenä syynä tähän lienee se, että Hannikaisella ei todennäköisesti ollut varaa 

stemmojen puhtaaksikirjoitustyöhön.  

Syksyllä 1977 Hannikaisen ura jatkui lupaavasti, kun hän debytoi 

orkesterisäveltäjänä kotikaupungissaan Madridissa marraskuussa. Orquesta Nacional 

esitti Anerfálicaksen kolmesti Teatro Realissa Ernesto Halffterin johdolla. Hannikaisen 

teos sai konserteissa rinnalleen tuttuun tapaan Halffterin ja Fallan musiikkia: 

Hannikaisen teosta kehystivät tällä kertaa Halffterin Dos salmos (1967), Rapsodia 

portuguesa (1940/1951) sekä Manuel de Fallan El sombrero de tres picos (1919).342  

Ennen esityksiä Hannikainen oli yhteydessä El País -lehden kriitikkoon, 

pianisti ja säveltäjä Enrique Francoon (1920–2009), joka myös kirjoitti konsertin 

käsiohjelmatekstit.343 Hannikainen lähetti tälle ansioluettelonsa sekä esittelyn 

Anerfálicaksesta. Kirjeessä Hannikainen pyrkii vakuuttamaan Francon siitä, että 

sukupuolestaan ja isänsä asemasta huolimatta hän on ammattisäveltäjä, jolle musiikki ja 

kuvataide eivät ole ”hetken mielijohteita tai harrastuksia”.344  
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336 Karhu 1979, 7. 
337 J Hannikainen, Ann-Elise 1978b. 
338 J Hannikainen, Ann-Elise 1977a. 
339 J Hannikainen, Ann-Elise 1977b. 
340 Concurso Internacional de Composición Orquesta Ciudad de Barcelona. 
341 J Hannikainen, Ann-Elise 1977c. 
342 Anonyymi 1977. 
343 J Hannikainen, Ann-Elise 1977b. 
344 Emt.  
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Franco hyödynsi Hannikaisen kirjettä siteeraamalla sitä 

käsiohjelmatekstissään. El Pais -lehteen kirjoittamassaan kritiikissä hän on kuitenkin 

pidättyväisempi eikä erittele Hannikaisen teosta tai sen saamaa tulkintaa sen tarkemmin. 

Franco esittelee Hannikaisen lukijalle ”suureen suomalaiseen musiikkisukuun” 

kuuluvana säveltäjänä, joka on ”yksi harvoista Halffterin oppilaista”.345 Francon 

mukaan ”erittäin hyvin esitetty” Anerfálicas sai yleisöltä ”huomattavan hyväksynnän” 

ja ”pitkät suosionosoitukset”.346  Suurlähettiläs- ja naisnäkökulma loistavat kritiikissä 

poissaolollaan.  

Francon kritiikki mukaan lukien konsertista julkaistiin kaiken kaikkiaan 

seitsemän arviota, jotka olivat kaikki poikkeuksetta myönteisiä. Toisin kuin Franco, 

monet muut löysivät Hannikaisen teokseen myös analyyttisempiä näkökulmia. Ya-

lehden Fernando Ruiz Coca kehuu Hannikaisen orkesterin käyttöä ja arvioi Hannikaisen 

sävelkielen juurten olevan Manuel de Fallan, Ernesto Halffterin, Igor Stravinskyn ja 

Sergei Prokofjevin musiikissa: 

Hannikaisen sävellyksen esteettinen laajuus näyttää ylittävän hyväksytyn 
tonaalisen järjestelmän rajat kuitenkaan hylkäämättä niitä. Niin paradoksaaliselta 
kuin se kuulostaakin, määrittelisin hänen musiikillisen kielensä diatoniseksi 
dodekafoniaksi, jossa kaiki kaksitoista säveltä itsenäisyytensä säilyttäen yhtä 
aikaa pakoilevat ja lähestyvät aaltomaisesti tonaalisia jännitteitä --.347 
 

Myös ABC-lehden Antonio Fernández-Cid löysi ”Halffterin kauniin, 

nuoren ja arvostetun suomalaisen oppilaan” teoksesta ”Prokofjevin tyyliin viittaavia 

piirteitä”. Fernández-Cid arvioi, että maalausharrastuksensa vuoksi Hannikaisen teos 

sisältää ”lyhyitä, herätteitä antavia kuvia, joista löytyy omaperäisen viehättäviä 

ratkaisuja ja kohtia”. Kirjoittaessaan, että Anerfálicaksen ”sävellystapaa voitaisiin 

käyttää hyväksi pantomiimi- ja balettitöissä” Fernández-Cid tuskin oli tietoinen, että 

teosta oli jo tarjottu Milanon La Scalaan balettimusiikiksi neljä vuotta aiemmin.348 

Informaciones-lehden kriitikon Antonio Iglesiaksen (1918–2011) muuten 

positiiviseen arvioon sisältyy huomautus, joka voisi olla peräisin paljon 

varhaisemmaltakin ajalta: ”Kunnianhimoisen laajassa sävellyksessä ei ilmennyt nuorelle 

ihmiselle ominaista rauhattomuutta, jota olisi voinut olettaa olevan teoksen viehättävällä 

säveltäjällä –”.349 
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347 Ruiz Coca 1977. 
348 Fernández-Cid 1977. 
349 Iglesias 1977. 
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Vaikka Iglesias pitääkin ”rauhattomuutta” nuorelle ihmiselle ominaisena 

piirteenä, arviota on vaikea olla lukematta mielipiteenä – viehättävän – naisen kyvystä 

säveltää. Tässä tapauksessa Hannikainen todisti Iglesiakselle kykenevänsä säveltämään 

– jos ei kuin mies – niin ainakin kuin ikäistään vanhempi säveltäjä. 

Yleisesti ottaen Hannikaisen saama vastaanotto madridilaiskriitikoilta oli 

kohteliaan myönteinen ja kiittävä vaikkakaan ei ehkä niin vilpittömän innostunut kuin 

Valenciassa. Siinä missä Valenciassa Hannikaista pidettiin Ernesto Halffterin vuoksi 

omana – espanjalaisena – säveltäjänä tai eksoottisena suomalaisena, Madridin kriitikot 

eivät nähneet Hannikaisessa sen kummempia erityislaatuja, ellei sellaiseksi katsota 

säveltäjän ulkonäköä, jonka kauneus mainittiin kolmessa arvostelussa.350 Voi myös olla, 

että esiintyminen Halffterin ja Fallan teosten rinnalla ei ollut Hannikaiselle paras 

mahdollinen ympäristö. Vaikka opettaja-oppilas-ketjulle rakentuvaa konserttia voikin 

pitää kunniakkaana asetelmana, Hannikainen oli siinä ketjussa sittenkin vasta 

kolmantena.   

Madridin kritiikeissä Hannikaisen sävelkieli paikallistettiin paitsi Fallan ja 

Halffterin, myös Prokofjevin, Stravinskyn, Béla Bartókin351 ja Paul Hindemithin352 

tyyleihin. Ensiksi mainituilla kriitikot ovat todennäköisesti viitanneet ennen kaikkea 

Hannikaisen värikylläiseen orkestraatioon, jälkimmäisillä taas uusklassismin ja 

atonaalisuuden värittämään sävelkieleen sekä jäntevään rytmiikkaan. Ya-lehden Legaza 

Orozco arvioi Halffterin merkitystä Hannikaisen opettajana toteamalla, että 

Hannikainen on omaksunut opettajaltaan kolme asiaa:  

-- taiteellisen sanomansa kirkkaan ilmaisun, keinojen säästeliään käytön (mukana 
on kaikki tarpeellinen – ei yhtään enempää) sekä sävellystyön täydellisen 
hallinnan – teos on ehdottoman selväpiirteinen mukaansatempaavuudessaan ja 
erittäin miellyttävässä soinnissaan.353 

 

Hannikainen miellettiin siis ainakin osittain Falla–Halffter-koulukunnan 

työn jatkajaksi. Toisenlaista näkemystä edusti äärioikeistolaisen354 El Alcázar -lehden 

Fernando Lopez Y. L. De Tejada, jonka mielestä Hannikaisen musiikissa voi kuulla 

”kristallin kirkkaana Bartokin vaikutuksen”. Hän myös toteaa perustellusti, että olisi 

”välttämätöntä tuntea säveltäjän kehitystä, koska kymmenen vuoden työskentelyn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
350 Fernández-Cid 1977, Iglesias 1977 ja Ruiz Coca 1977. 
351 Lopez Y. L. De Tejada 1977. 
352 Emt. 
353 Legaza Orozco 1977. 
354 Katso esimerkiksi Rodríguez Jiménez 2012. 
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aikana voidaan olettaa tapahtuneen paljon kehitystä kaikissa taidoissa”.355 Voi vain 

arvailla, millaisena säveltäjänä Hannikaista olisi pidetty, jos ohjelmistossa olisi ollut 

Anerfálicaksen kaltaisen, jo taakse jäänyttä sävelkieltä edustaneen teoksen sijasta 

esimerkiksi Pianokonsertto. Melodisessa ja romanttis-impressionistisessa tyylissään se 

olisi ehkä antanut paremman kuvan Hannikaisen omasta äänestä, joka kuuluu myös 

muissa hänen teoksissaan. Siihen miksi juuri Anerfálicas valikoitui konsertin 

ohjelmistoon tuoreen pianokonserton sijasta, käytettävissä oleva lähdeaineisto ei anna 

vastausta. 

Hannikaisen saaman vastaanoton lisäksi huomio kiinnittyy arvosteluissa 

siihen, millaisena kapellimestarina Halffteria pidettiin. Helsingin juhlaviikoilla 

Halffteria parjattiin väsyneeksi ja vanhaksi, mutta Madridissa vastaanotto oli 

moniulotteisempi. Ya-lehden kriitikko J. L. Legaza Orozco puhuu Halffterin johtamisen 

”eleganssista” ja ”intohimoisesta kurista”356, kun taas Arriba-lehden Tomás Marco 

toteaa, ettei Halffter ”luonnollisestikaan ole loistava kapellimestari” ja harmittelee, että 

Halffter johti itse ”vaikean Sinfoniettansa, joka on kiistämättä mestariteos”357.  

Anerfálicaksen onnistuneen esityksen jälkeen ilmassa oli jälleen runsaasti 

tulevaisuudensuunnitelmia. Suomen Kuvalehdelle antamassaan haastattelussa 

Hannikainen kertoo muun muassa Espanjan kansallisorkesterin tilanneen häneltä 

seuraavaksi konserttikaudeksi uuden teoksen. Lisäksi Puolasta Italiaan emigroitunut 

laulaja Boris Carmeli (1928–2009) pyysi Hannikaista säveltämään teoksen bassolle ja 

orkesterille, ranskalaissyntyinen tanssija ja koreografi Maurice Béjart (1927–2007) oli 

ilmaissut kiinnostuksensa Hannikaisen musiikkiin ja flamencotanssija Lucero Tena (s. 

1938) oli kiinnostunut kastanjettiteoksen tilaamisesta. Kaiken huipuksi Milanon La 

Scala -oopperassa oltiin uudelleen kiinnostuneita Anerfálicaksesta. Yksikään edellä 

mainituista suunnitelmista tai jo sovituista hankkeista ei toteutunut. Haastattelunsa 

päätteeksi Hannikainen toteaakin sattuvasti: ”Vaikenen ja tuumin itsekseni: jos liikaa 

puhuu, eivät suunnitelmat toteudu.”.358 

 Lisää suunnitelmia oli luvassa keväällä 1978, kun Manuel de Fallan 

perustaman Orquesta Bética de Cámaran toiminnan uudelleen käynnistäminen työllisti 

Halffteria ja piti siinä sivussa myös Hannikaisen kiireisenä. Orkesterin ympärille oli 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
355 Lopez Y. L. de Tejada 1977. Kriitikko väittää virheellisesti, että Anerfálicas olisi sävelletty jo vuonna 
1968, vaikka teos valmistui 1973.  
356 Legaza Orozco 1977. 
357 Marco 1977. 
358 Tyrkkö 1977. 
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tarkoitus perustaa Fallan syntymäkaupunki Cadiziin Salzburgin musiikkijuhlien 

kaltainen tapahtuma, jossa Halffter olisi orkesterin entisenä kapellimestarina 

keskeisessä roolissa. Hannikainen arveli itse ystävälleen Mary Mandelin-Dixonille 

(1918–1985) voivansa osallistua tapahtumaan orkesterinjohtajana [sic!] sekä 

kesäkurssien opettajana.359 Ensiksi mainittu suunnitelma tuntuu hyvin yllättävältä ja 

epärealistiselta, mutta Halffterin ja Fallan suhdetta ajatellen luonnolliselta. Halffter oli 

vasta 19-vuotias, kun hän ensi kerran johti Orquesta Bética de Cámaraa ilman 

minkäänlaista orkesterinjohtokokemusta tai -opetusta.360 Hannikaisen ajatus 

orkesterinjohtamisesta ei näin ollen ollut välttämättä edes kokonaan hänen omansa vaan 

luonnollinen jatkumo siinä perinteessä ja muusikkoihanteessa, jota Halffter hänelle 

välitti. Cadiziin ei kuitenkaan lopulta syntynyt uutta festivaalia eikä Hannikainen 

tiettävästi koskaan päässyt kapellimestarin roolissa orkesterin eteen. Myöskään haaveet 

opettamisesta, sen enempää pianonsoiton kuin säveltämisenkään opettamisesta, eivät 

toteutuneet, vaikka Hannikainen useissa haastatteluissa toikin ilmi haaveensa perustaa 

oma musiikkikoulu.361 

 Cadizin musiikkijuhlien lisäksi toinen sekä Hannikaista että Halffteria 

koskettanut hanke oli suunnitelma Etelä-Amerikan kiertueesta. Se olisi oletettavasti 

suuntautunut ainakin Argentiinaan, jossa Falla eli vuodesta 1939 kuolemaansa saakka 

1946. Halffterin oli tarkoitus johtaa kiertueella tuttuun tapaan sekä Fallan teoksia että 

omiaan. Lisäksi Hannikaisen oli tarkoitus soittaa oman pianokonserttonsa solistina ja 

mahdollisesti soittaa myös resitaali jossain Etelä-Amerikan maista. Kiertue jäi kuitenkin 

toteutumatta.362  

Keväällä Hannikaisen sävellystyön keskeytti hänen isänsä sairastuminen, 

joka johti Heikki Hannikaisen eläkkeelle jäämiseen ja muuttamiseen takaisin 

Suomeen.363 Sairastumisen vuoksi myös Hannikainen vietti jonkin aikaa Helsingissä.364 

Kotimaassa vieraillessaan hän ehti kuulla ja nähdä Joonas Kokkosen (1921–1996) 

oopperan Viimeiset kiusaukset (1975) Sakari Puurusen ohjauksena. Hannikainen 

vaikuttui suuresti siitä miten ”kiinnostavaa ja kaunista” Kokkosen musiikki oli.365  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
359 J Hannikainen, Ann-Elise 1978b. 
360 Acker 1997, 37. 
361 Nordenstreng 1973, 8. 
362 J Hannikainen, Ann-Elise 1978b. 
363 J Hannikainen, Eva 2016b. 
364 J Hannikainen, Ann-Elise 1978a. 
365 J Hannikainen, Ann-Elise 1978b. 
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Kesäkuussa 1979 Hannikainen esiintyi kolmen vuoden tauon jälkeen 

pianistina omassa pienoisresitaalissaan madridilaisessa Club 24:ssa.366 Hannikainen 

ohjelmistossa olivat hänen molemmat omat soolopianoteoksensa Pensamientos 1974 ja 

Toccata Fantasia sekä Johannes Brahmsin Rapsodia op. 79 nro 2 (1879).367 Tiettävästi 

ainoana paikalla olleena kriitikkona Ya-lehden Fernando Ruiz Coca kuuli Hannikaisen 

teoksissa romantiikan ajan perillisen: ”Teoksissa on kiistattomasti läsnä Lisztin 

loistokkuutta, Schumannin intiimiä lyyrisyyttä ja Prokofjevin väkivaltaista energiaa ja 

vahvaa pianismia”.368 Kannustavan kritiikin turvin Hannikainen haki työskentelylleen 

apurahaa Suomesta. Kuten monena kertana aiemminkin, Hannikainen jätti varsinaisen 

apurahahakemuksen kirjoittamisen isälleen ja kirjoitti itse vain allekirjoituksensa 

valmiiksi hakemukseen.369 Se, että apurahojen ja muiden paperiasioiden hoitaminen ei 

ollut Hannikaisen ominta alaa kuvastuu hyvin siitä, ettei Hannikainen määritellyt 

hakemuksessa lainkaan haettavan apurahan määrää vaan jätti sen myöntäjän 

arvioitavaksi.370 Apuraha jäi ymmärrettävästi saamatta, mutta 1970-luvun kääntyessä 

loppuun Hannikainen saattoi silti olla enemmän kuin tyytyväinen musiikkiuransa 

kehitykseen. Vaikka pianistin ura vaihtuikin säveltäjyyteen, Hannikaisen päiväkirjan 

viimeinen merkintä osoittaa, että hänen nuoruuden haaveensa oli käynyt toteen: 
Monivuotinen unelmani suurenmoisessa musiikin maailmassa elämisestä on 
toteutunut. Soitan yhä paljon pianoa, mutta tietenkään en enää pyri 
konserttipianistiksi. Minä olen nyt säveltäjä. Yksi harvoista naissäveltäjistä 
maailmassa.371 

 

4.10 Uuden vuosikymmenen uudet ilot ja surut 

Siinä missä 1970-luku oli Ann-Elise Hannikaisen elämässä uuden elämän ja uran 

luomisen aikaa, 1980-luku näyttäytyy tutkijalle paljon monimutkaisempana ja 

himmeämpänä. Vaikka Hannikaisen sävellystyö jatkui koko vuosikymmenen ja hän sai 

vihdoinkin huomiota myös Suomessa372, Hannikaisen ura Espanjassa ei enää näyttänyt 

kehittyvän. Teokset eivät saaneet enää esityksiä eikä Hannikainen esiintynyt lehdistössä 

kuin Ernesto Halffterin haastatteluiden valokuvissa ja silloinkin useimmiten ilman 
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366 Anonyymi 1979a. 
367 Anonyymi 1979b. 
368 Ruiz Coca 1979. 
369 J Hannikainen, Ann-Elise 1979. 
370 Emt. 
371 J Hannikainen, Ann-Elise 1963–1978 11.8.1978. Alleviivaus Ann-Elise Hannikaisen. 
372 Katso tarkemmin luku 4.11. 
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nimeä.373 Kokonaisuutena ajanjaksoa leimaa tietty alavireisyys. Perussyynä tähän on 

Halffterin ja Hannikaisen elämien eriaikaisuuden kulminoituminen. Samaan aikaan kun 

ikääntyvä Halffter alkoi sairastella ja tarvitsi enemmän huomiota ja huolenpitoa374, 

parhaassa työiässään ollut Hannikainen olisi tarvinnut uusia kontakteja ja enemmän 

tukea uralleen. 

Edellä todetusta huolimatta uusi vuosikymmen alkoi Ann-Elise 

Hannikaisen elämässä mitä suotuisimmissa merkeissä. Heti tammikuussa 1980 

Hannikaisen Pianokonsertto sai Espanjan kantaesityksensä Valenciassa, kaupungissa, 

jossa Hannikaisen ura oli seitsemän vuotta aiemmin saanut lentävän lähdön. 

Hannikainen soitti itse konserttonsa solistina Valencian vanhimman konserttitalon, El 

Teatro Principal de Valencian konserttilavalla. Ernesto Halffter johti Valencian 

kaupunginorkesteria (Orquesta Municipal).375 Esityksestä oli sovittu jo edellisenä 

kesänä, jolloin suunnitelmissa oli vielä järjestää sama konsertti myös Sevillassa, 

Granadassa ja Barcelonassa376, mutta lopulta ainoastaan Valencian konsertti toteutui.  

Paikallisessa lehdistössä Hannikainen otettiin vastaan myönteisesti sekä 

säveltäjänä että pianistina. Toisin kuin neljä vuotta aiemmin Helsingissä, Hannikaisen 

pianismin ammattimaisuutta ja kypsyyttä ei kyseenalaistettu. Hannikaisen sävelkieli 

paikallistettiin Ernesto Halffteriin: 

-- [Ann-Elise Hannikainen] vaikuttaa paitsi herkältä taiteilijalta ja 
orkesterinkäytön tuntijalta myös huomattavan ilmaisullisen kyvyn omaavalta 
pianistilta. Halffterin oppilaana hän pitäytyy samalla tyylillisellä alueella, jota 
hän rikastaa omalla merkittävällä kekseliäisyydellään.377  
 

Las Provincias -lehden kriitikko E. L.-CH. A. korostaa arviossaan muun 

muassa Hannikaisen ”vahvaa perkussioiden käyttöä”, ”lämmintä dialogia” sekä 

konserton ”Prokofjev-henkistä terävyyttä ja Poulenciltä kumpuavaa virkistävyyttä”.378  

Aivan ongelmitta teoksen esitys ei kuitenkaan sujunut. Ilmeisesti Halffterin ja 

orkesterin yhteistyössä oli ongelmia, minkä vuoksi esitys meni jossain vaiheessa poikki: 
-- se mikä kyllä on moitittavaa, on ilmeinen viimeistelyn puute erityisesti 
puupuhaltimissa sekä se, miten eräs vaskisoittaja, epäonnisen keskeytyksen 
jälkeen, hymyili selittämättömästi.379 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
373 Katso esimerkiksi Paniagua 1985. 
374 J Virtanen 2014b. 
375 J Anonyymi 1980. 
376 J Halffter 1979. 
377 Segui 1980. 
378 E. L.-CH. A. 1980. 
379 Emt. 
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Tämän on täytynyt tuntua erityisen pahalta sen jälkeen, miten Hannikainen 

koki Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden vastaanottavan teoksen. Aiemman 

Valenciassa saadun kokemuksen perusteella voitaneen kuitenkin väittää, että konserton 

esityksessä mahdollisesti tapahtuneet ongelmat eivät kummunneet ennakkoluuloista 

vaan kyse oli jostain muusta.  

Kuukausi Pianokonserton esityksen jälkeen Hannikaisen musiikki soi 

myös Yhdysvalloissa, jossa pianokonserton ja Anerfálicaksen kantaesityksistä tehdyt 

nauhoitukset soitettiin kalifornialaisen KCSM-radiokanavan eurooppalaisia 

naissäveltäjiä esittelevässä ohjelmassa.380 Teosten esittäminen paikallisradiossa 

Yhdysvalloissa ei sinänsä ehkä ollut kovin merkittävää Hannikaisen uralle, mutta se on 

yksi esimerkki siitä peräänantamattomuudesta, jolla Heikki Hannikainen suhtautui koko 

elämänsä ajan tyttärensä uraan. Heikki Hannikainen oli lähettänyt Yleisradion tekemän 

taltioinnin Pianokonsertosta381 sekä itse tuottamansa taltioinnin Anerfálicaksesta382 

Suomen pääkonsulinvirastoon San Franciscoon jo syksyllä 1976. Pontimena tälle on 

todennäköisesti ollut säveltäjä ja toimittaja Elisabeth Pizer (s. 1954), joka oli KCSM-

kanavan aktiivi ja joka ilmeisestikin pyrki konsulaattien kautta saamaan uutta 

soitettavaa ohjelmaansa eri puolilta maailmaa. Tuntemattomaksi jääneiden esteiden 

vuoksi Ann-Elise Hannikaisen musiikin päätymistä radio-ohjelmaan saatiin kuitenkin 

odottaa aina helmikuuhun 1981 asti. Tyttärensä nauhat Heikki Hannikaisen sai lopulta 

takaisin vasta kesällä 1982383, mutta vielä senkin jälkeen hän tarjosi Pizerille Ann-Elise 

Hannikaisen pianoteoksistaan Yleisradiolle äänittämiä kantanauhoituksia384. Heikki 

Hannikainen oli sitoutunut tukemaan tyttärensä uraa loppuun asti. 

 

4.11 Cháchara (1980) ja Fazerin kustannussopimus 

Ann-Elise Hannikainen osallistui uransa aikana tiettävästi ainakin kolmeen 

sävellyskilpailuun, joista yhden hän voitti. Tammikuussa 1981 Hannikainen sai jaetun 

ensimmäisen palkinnon huilulle ja pianolle sävelletyllä teoksellaan Cháchara (1980) 
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380 Anonyymi 1981a ja J Pizer 1981. 
381 J Karttunen 1977. Heikki Hannikainen sai tietää vasta lähettämisen jälkeen Yleisradion 
musiikkiosaston Antero Karttuselta, että nauhaan ei ole esitysoikeuksia YLE:ssä (eikä näin ollen 
muuallakaan), koska kyseessä ei ole Radion sinfoniaorkesterin vaan Helsingin kaupunginorkesterin 
esitys. (J Karttunen 1977.) 
382 J Hannikainen, Heikki 1977. Heikki Hannikainen oli siinä käsityksessä, että Anerfálicaksen 
kantaesityksestä Valenciassa tehtyä taltiointia on luvallista käyttää radiossa, koska äänitys tehtiin hänen 
aloitteestaan ja hän kustansi sen. 
383 J Hannikainen, Heikki 1982a ja 1982b. 
384 J Hannikainen, Heikki 1983. 
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barcelonalaisessa nuorten säveltäjien kilpailussa Concurso para Jóvenes Compositores 

Juventudes Musicales de Barcelona.385 Hannikainen ja ensimmäisen sijan hänen 

kanssaan jakanut Joan Albert Amargós (s. 1950) saivat kumpikin palkinnoksi 100 000 

pesetaa, teostensa puhtaaksikirjoittamisen sekä kantaesityksen.386 Hannikaisen teoksen 

esittivät kanadalaishuilisti Ellen Cash387 ja espanjalainen pianisti Josep Colomin (s. 

1947).388 Kilpailuvoitto huomioitiin lyhyesti Hannikaisen kotikaupungissa Madridissa, 

jossa päivälehti ABC uutisoi tapahtuneesta.389 Antonio Fernández-Cidin 

uutissähkemäisessä kirjoituksessa huomiota herättävintä on se, että kirjoittaja nostaa 

otsikkoon Hannikaisen nimen maanmiehensä sijasta. Hannikainen tuli Fernández-

Cidille tutuksi viimeistään Anerfálicaksen esityksen myötä syksyllä 1977. Kenties 

silloin saatu menestys kantoi nyt hedelmää. 

Cháchara on Hannikaisen ensimmäinen pianolle ja soolosoittimelle 

sävelletty teos. Se jatkaa tyylillisesti 1970-luvun puolivälissä syntyneiden pianoteosten 

sarjaa, vaikkakin hieman pienemmässä mittakaavassa. Toisin kuin edellä mainituissa 

teoksissa, Chácharassa pääpaino ei ole pianotekstuurissa, joka on nyt aiempaa 

vertikaalisempi ja monin paikoin huilusolistille tilaa antava. Pääosassa on huilu, jolle 

Hannikainen on kirjoittanut enimmäkseen selkeän melodista, milloin virtuoosista, 

milloin bel canto -maisempaa soitettavaa. Monin paikoin huilustemma myös lepää 

pelkän kaikumaan jääneen pianon akordin varassa. Kuten aiemmissakin teoksissaan, 

Hannikainen kirjoitti jälleen muusta musiikista poikkeavan ikkunan, joka on avoimen 

romanttinen niin tonaalisessa harmoniassaan kuin laulavassa melodialinjassaankin 

(esimerkki 23). 
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385 Anonyymi 1981c. Teoksen nimi voidaan kääntää esimerkiksi sanoilla jutustelu tai small talk, Sana 
cháchara voidaan kääntää myös ironisesti tyhjäksi puheeksi. Teoksen Suomen kantaesityksen yhteydessä 
lehdistö käytti käännöstä Vuoropuhelu (Anonyymi 1982a). 
386 Fernández-Cid 1981b. 
387 Lukuisista yrityksistä huolimatta en ole onnistunut jäljittämään huilisti Ellen Cashia tiedustellakseni 
hänen muistojaan Hannikaisen teoksen kantaesityksestä. Josep Colomia olen sen sijaan lähestynyt ilman 
vastausta (Virtanen 2015b ja 2016c). 
388 Anonyymi 1981b. 
389 Fernández-Cid 1981a. On syytä olettaa, että teoksen Barcelonassa tapahtunut kantaesitys olisi 
huomioitu myös sikäläisessä lehdistössä. Hannikaisen jäämistössä ei kuitenkaan ole säilynyt 
ensiesityksestä mahdollisesti kirjoitettuja arvosteluita. 
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Esimerkki 23. Lyyrinen taite Ann-Elise Hannikaisen teoksessa Cháchara. 

 

Todennäköisesti juuri Chácharan kilpailuvoiton ansiosta Hannikainen herätti pitkästä 

aikaa huomiota myös Suomessa. Yleisradio kutsui hänet äänittämään radiolle 

molemmat soolopianoteoksensa sekä tuoreen huiluteoksen yhdessä huilisti Tapio 

Jalaksen kanssa.390 Samalla musiikkikustantamo Fazerkin kiinnostui Hannikaisesta. 

Hannikainen oli lähestynyt Fazerin kustannuspäällikkö Einari Marviaa (1915–1997) jo 

elokuussa 1980 tarjotakseen hänelle ”eräitä jo menestyksellisesti esitettyjä piano- ja 

orkesteriteoksiani”.391 Yllättävää kyllä, Hannikainen väitti Marvialle, että hän on 

yrittänyt välttää teostensa kustantamista ulkomailla.392 Tiedossa ei kuitenkaan ole, että 

Hannikainen olisi saanut kustannustarjouksia Espanjasta. Kenties Hannikainen koki tai 

ainakin halusi antaa sen kuvan, että suomalaisena säveltäjänä hän haluaa varata 

teoksensa ensisijaisesti suomalaiselle kustantajalle, minkä vuoksi Fazerin tulisi olla 

niistä kiinnostunut. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
390 J Wuori 2013. Hannikainen äänitti teokset Yleisradion M2-studiossa 27.8.1982. Ohjelma ”Ann-Elise 
Hannikaisen sävellyksiä” lähetettiin radion yleisohjelmassa 29.8.1982. Äänitykset eivät kuitenkaan olleet 
niin sanottuja kantanauhoituksia, minkä vuoksi niitä ei ole myöhemmin kuultu Yle Radio 1:ssä. (J Wuori 
2013.) 
391 J Hannikainen, Ann-Elise 1980a. 
392 Emt. 
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Marvia jäi eläkkeelle juuri Hannikaisen yhteydenoton aikoihin, minkä 

vuoksi keskustelukumppaniksi Fazerilla vaihtui Marvian tuleva puoliso Liisa 

Aroheimo.393 Henkilövaihdos, maantieteellinen etäisyys, korrehtuurien tarkistamisen 

vaatima aika ja Hannikaisen tapa reagoida hitaasti kirjeisiin venyttivät kuitenkin 

julkaisuprosessia. Lisäksi Hannikainen päätti kirjoittaa koko Pensamientos 1974 -

teoksen uudestaan ”pienten, mutta tärkeiden muutosten takia”.394 Pianoteosten 

julkaisupäätös oli tehty helmikuussa 1981395 ja kustannussopimus kesällä 1981396, mutta 

vasta syksyllä 1983 Pensamientos 1974 ja Toccata-Fantasia ilmestyivät397. Fazer oli 

alustavasti luvannut jo 1981 julkaista myös Chácharan398, mutta sen ilmestymistä 

saatiin lopulta odottaa toukokuuhun 1985 asti399. Aikataulun venymisen syyt olivat 

todennäköisesti samat kuin pianoteostenkin kohdalla, varsinkin kun teoksen 

editointiprosessi aloitettiin vasta pianoteosten ilmestymisen aikoihin400. Lopputulos oli 

kuitenkin säveltäjälle mieluinen:  
En malta olla kirjoittamatta -- kuinka tyytyväinen olen hienoon lopputulokseen. 
Painos on mielestäni erittäin onnistunut ja sitä mieltä ovat muutkin, joille olen 
näyttänyt partituurin.401  

 

Hannikaisen alun perin Einari Marvialle ehdottamat orkesteriteokset eivät 

kuitenkaan kiinnostaneet Fazeria.402 Näyttö niiden kysynnästä konserttimarkkinoilla ei 

ymmärrettävästi vielä vakuuttanut kustantajaa. Sen sijaan Liisa Aroheimo kannusti 

Hannikaista säveltämään pedagogista materiaalia pianolle.403 Hannikainen innostui 

tehtävästä ja alkoi työstää Pikku Minna ja minä -nimistä nelikätisten pianokappaleiden 

kokoelmaa.404 Teoksesta on säilynyt joitakin luonnoksia, mutta nähtävästi kokonaisuus 

jäi syystä tai toisesta valmistumatta.405 

Teosten kustantaminen oli Hannikaiselle merkityksellistä monin tavoin. 

Paitsi, että se toi hänelle huomiota Suomessa, tuoreet nuottijulkaisut toimivat 

luonnollisesti myös käyntikortteina ja ne mahdollistivat – tai olisivat voineet 
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404 Emt. 
405 J Hannikainen, Ann-Elise [s.a.]h. 
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mahdollistaa – teosten paremman esittämisen Espanjassa, jossa ainakin Cadizin 

konservatoriossa oltiin teoksista kiinnostuneita406. Siellä suunnitelmissa oli liittää 

molemmat Hannikaisen pianoteokset vakituisesti osaksi kurssiohjelmistoja.407 

Julkaiseminen toi Hannikaisen myös esille sukunsa jäsenenä. Hannikainen kirjoitti 

kustantajalle haluavansa lähettää molemmat pianoteokset Ilmari Hannikaisen oppilaille 

Joonas Kokkoselle ja Tapani Valstalle408 sekä opiskelutovereilleen Eero Heinoselle ja 

Erik T. Tawaststjernalle, jotka molemmat lupasivat kohteliaasti tutustua teoksiin409. 

Tawaststjerna muisteli Hannikaisen pianokonserton kantaesitystä ja kertoi löytäneensä 

Hannikaisen soolopianoteoksista paljon samaa ”elävää musikaalisuutta, joka puuttuu ah 

niin monilta tämän päivän kirjoituspöytäsäveltäjiltä”.410 

Teosten julkaisun myötä Hannikainen alettiin myös selkeästi hahmottaa 

Suomessa enemmän suomalaisena säveltäjänä. Säveltäjä Harri Wessmanin aloitteesta 

Hannikainen pyrki ja tuli valituksi Suomen Säveltäjät ry:n jäseneksi talvella 1986.411 

”Se on minulle, suomalaisena säveltäjänä, suuri ilo ja kunnia.”, Hannikainen kirjoitti 

yhdistyksen toiminnanjohtaja Maarit Anderzénille.412 Hannikainen koki siis jo alun 

perin olevansa suomalainen säveltäjä. Oman alansa suomalaiseen järjestöön kuuluminen 

ei ollut Hannikaiselle ainoastaan tunnustus siitä, että hän on ammattisäveltäjä vaan 

nimenomaan osoitus siitä, että hän on suomalainen säveltäjä. Toisaalta, vastaavan 

kaltaista säveltäjäjärjestöä ei Espanjassa ollut edes olemassa vielä 1980-luvulla. 

Madridilaisten säveltäjien yhdistys Asociación Madrileña de Compositores perustettiin 

vasta 1998413 ja alueellisten säveltäjäyhdistysten kattojärjestö Federación de 

Asociaciones Ibéricas de Compositores vuonna 2010414. 

Chácharan ilmestymisen jälkeen Hannikaisen yhteistyö Fazerin kanssa ei 

enää saanut jatkoa. Syksyllä 1983 Hannikainen oli tarjonnut Fazerille Trioaan415, mutta 

ilman vastakaikua. Muitakin saman kokoluokan kamarimusiikkiteoksia olisi ollut 

tarjolla – esimerkiksi vuonna 1986 valmistunut viuluteos Zafra –, mutta niitä hän ei 

enää edes tarjonnut Fazerille tai sitten kustantamo ei ollut kiinnostunut 
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kantaesittämättömistä teoksista. Tärkein syy yhteyden menettämiseen Fazeriin saattoi 

olla se, että Hannikaiselle ilmeisen läheiseksi tullut Liisa Aroheimo siirtyi WSOY:n 

palvelukseen lokakuussa 1983.416 ”Fazerin aika on takanapäin nyt kuin paha uni. -- 

[Musiikki Fazerin taiteellinen johtaja Ilkka] Kuusisto pilasi vain niin paljon ja niin 

lyhyessä ajassa ja söi minut ulos.”, Aroheimo kertoi työpaikanvaihdon taustoista 

Hannikaisen isälle.417 Aroheimon mukaan Fazerin toimintatavat olivat olennaisesti 

heikentyneet. Vaikka Hannikaisen pianoteosten nuotinpiirtämistyö suoritettiin 

Aroheimon mukaan huolella Unkarissa, nuottien painotyö ja paperilaatu eivät olleet 

hänestä samalla tasolla.418 ”Fazerin ’uudet tuulet’ ovat menneet 

asiantuntemattomuudessaan pilaaman pahasti formaatin”, Aroheimo valitti.419 Yhtä 

kaikki, Ann-Elise Hannikainen kärsi Musiikki Fazerin sisäisistä riidoista ja muutoksista 

ja menetti arvokkaan kontaktin kustannusmaailmassa. Aroheimo toivoi yhteistyön 

voivan jatkua vielä WSOY:stä käsin420, mutta käytännössä yhteisille hankkeille ei tullut 

tilaisuuksia. Sen sijaan Aroheimo pyrki tukemaan Hannikaista esittelemällä 

Hannikaisen pianoteokset pianisti Izumi Tatenolle (s. 1936), joka valmisteli juuri 

tuolloin Ilmari Hannikaisen musiikkia sisältävän levyn äänittämistä.421 Tiettävästi 

Tateno ei koskaan ottanut Ann-Elise Hannikaisen teoksia ohjelmistoonsa.  

 

4.12 Teoksia vailla esityksiä 

Hannikaisen viimeinen kantaesityksen saanut teos Cháchara (1980) näki päivänvalon jo 

vuonna 1981422, mutta Hannikaisen sävellystyö jatkui koko vuosikymmenen aina 

Ernesto Halffterin kuolemaan asti. Säveltäjän teosten poissaolo konserttilavoilta ei näin 

ollen johtunut sävellystyön päättymisestä. Syitä on etsittävä muualta. 

 Keväällä 1980 Hannikainen työsti Liisa Aroheimon mukaan 

”tilaustyötään, pianokvintettoa”.423 Kyse on todennäköisesti Hannikaisen kaksiosaisesta 

Sekstetosta puhaltimille ja pianolle424, joka valmistui huhtikuussa 1981425. Jos kyse 
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tosiaan oli tilaustyöstä, tilaajana on mitä todennäköisimmin ollut madridilainen 

puhallinkvintetti Quinteto de Koan, jonka esite kuuluu Hannikaisen jäämistöön.426 

Muun dokumenttiaineiston puuttuessa vaikuttaa kuitenkin siltä, että kyse on ollut 

enemmänkin aikomuksesta tarjota teosta kyseiselle kokoonpanolle kuin varsinaisesta 

sovitusta tilausteoksesta. Tämä selittäisi sen, että aiheesta ei ole mitään kirjeenvaihtoa 

Hannikaisen arkistossa eikä teosta myöskään koskaan esitetty. 

 Samaan aikaan, kun Hannikaisen Sekstetto valmistui, Hannikainen työsti 

jo rinnalla uutta orkesteriteosta.427 Työnimellä 1981 kulkenut teos jäi kuitenkin joitakin 

orkesteriluonnoksia lukuun ottamatta valmiin partisellin asteelle. Edellisen 

orkesteriteoksen jäätyä esittämättä Hannikaisen motivaatio ei kenties enää riittänyt 

aikaa ja voimia vaativaan orkestraatioprosessiin. Kolme vuotta aiemmin valmistunut 

Cosmos jäi näin ollen Hannikaisen viimeiseksi orkesteriteokseksi. Hannikaisen 

jäämistöön kuuluva aineisto osoittaa kuitenkin, että orkesteri instrumenttina pysyi 

loppuun asti hänen suurena mielenkiinnonkohteenaan. Tästä ovat osoituksena lukuisat 

muiden säveltäjien ja omien teosten orkestroinnit.  

Kesällä 1981 Hannikainen orkestroi Ludvig van Beethovenin 

pianoteoksen 32 Variationen über ein eigenes Thema (1806) jousikvintetille.428 Viisi 

vuotta myöhemmin Hannikainen aloitti oman Pensamientos 1974 -teoksensa 

orkestroinnin429 ja sovitti isosetänsä Ilmari Hannikaisen pianoteoksesta Variations 

fantasques op. 19 (1924) useita osia orkesterille430. Lisäksi samoihin aikoihin 

Hannikainen orkestroi osia Robert Schumannin pianosarjasta Papillons op. 2 (1829–

1832).431 Tuntuu yllättävältä, että näinkin myöhäisessä vaiheessa Hannikainen käytti 

aikaansa ja voimavarojaan tämän kaltaiseen työskentelyyn. Oliko Hannikainen 

tyytymätön senhetkisiin taitoihinsa vai halusiko hän hioa osaamistaan entisestään 

pohtimalla niitä haasteita, joita pianolle sävelletyn musiikin orkestrointiin liittyy? Edellä 

kuvatut työt olivat Hannikaiselle ilmeisen mieluisia, sillä kaikista on säilynyt 

Hannikaisen lyijykynällä kirjoittamat siistit partituurit.432  
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Syyskuussa 1982 Hannikkainen sai valmiiksi lyhyen soolopianoteoksen 

nimeltä Solemne.433 Teos jäi tiettävästi esittämättä, mutta Hannikainen jatkoi sen 

työstämistä ja ainakin aloitti teoksen orkestroinnin.434 

1980-luvun puolivälissä Hannikainen sävelsi Trion huilulle, alttoviululle 

ja pianolle. Säveltäjän tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin esittää itse teoksen piano-

osuus, sillä hänellä oli myös perusteilla triokokoonpano, todennäköisesti juuri tälle – 

sinänsä harvinaiselle – soitinyhdistelmälle.435 Jälleen kerran suunnitelmat kuivuivat 

kokoon, vaikka Ernesto Halffter patistikin oppilastaan:  
Kyllä, totta kai, on erittäin tärkeää laittaa TRIO järjestykseen, mutta sillä välin 
kaikkein kiireellisintä on organisoida kiertue ja sopia päivämäärät. Nykyään 
enemmän kuin koskaan asiat sovitaan monta kuukautta etukäteen.436 

 

Halffter oli keskustellut Trion suunnitteilla olevasta kiertueesta 

madridilaisen Conciertos Daniel -konserttitoimiston edustajan Ricardo de Quesadan 

kanssa, joka oli suhtautunut hankkeeseen myötämielisesti: ”Quesadalle kiireellisimpiä 

ovat nyt päivämäärät, ehdot ja ohjelmat, niin se on koko maailmassa. Mietipä kahdesti”, 

Halffter patisti Hannikaista.437 Trioa ei syntynyt, eikä konserttikiertuetta koskaan 

järjestetty. Oliko esteenä Hannikaisen reuman heikentämä soittokunto vai muiden 

muusikoinen puuttuminen? Tähän käytettävissä oleva lähdemateriaali ei anna vastausta.  

Edellä mainittuja teoksia tarkasteltaessa on syytä muistaa, että teosten 

esittäminen ei ollut Hannikaiselle elinehto vaan itse sävellystyö. Viimeisessä 

haastattelussaan tarkastellessaan uraansa ja sävellystuotantoaan Hannikainen listasi 

sävellyksiään ylpeydellä, ei surren eikä edes mainiten sitä, että merkittävä osa teoksista 

oli jäänyt vaille esitystä.438 Teosten esittämättä jääminen ei varmasti ollut Hannikaiselle 

merkityksetöntä, mutta koska säveltämisestä oli tullut hänelle paitsi ammatti, myös 

elämäntapa, tärkeintä oli säveltää. Trion jälkeen suunnitteilla oli jo seuraava 

sävellystyö, jonka vuoksi Hannikaisen katse kohdistui kotimaahan. 

 

4.13 Sibelius-viulukilpailun sävellyskilpailu 

Vuonna 1985 Helsingissä järjestettiin viides kansainvälinen Jean Sibelius  
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-viulukilpailu. Kilpailun yhteydessä järjestettiin myös sävellyskilpailu, jonka 

voittajakappale oli pakollinen numero kilpailun välierässä. Hannikainen osallistui 

sävellyskilpailuun todennäköisesti teoksellaan Duo (1984/1985). Arvio perustuu siihen, 

että 1980-luvulla kirjoittamansa apurahahakemuksen liitteessä Hannikainen mainitsee 

tämän teoksen osallistuneen Sibelius-viulukilpailun sävellyskilpailuun.439 Merkillistä 

kyllä, Hannikaisen osallistumisesta ei ole jäänyt mitään jälkiä kilpailun järjestäjän 

arkistoihin. Ainoat asian puolesta puhuvat seikat ovat merkinnät Hannikaisen 

ansioluettelossa sekä Ernesto Halffterin kirje, jossa hän kertoo odottavansa 

”kärsimättömänä uutisia Sibelius-kilpailusta”.440 Sen sijaan Kansalliskirjaston 

käsikirjoituskokoelmassa, jossa säilytetään kaikkia sävellyskilpailuun osallistuneiden 

teosten partituureja, Hannikaisen teosta ei ole. Arkistossa säilytetään myös suljettuja 

kirjekuoria, joiden sisällöistä käy ilmi nimimerkkiä käyttäneiden säveltäjien oikeat 

henkilöllisyydet. Kuoret ovat yhä sinetöityjä, mutta valoa vasten niiden sisältö on 

luettavissa. Yhdenkään kuoren sisällä ei ole Ann-Elise Hannikaisen nimeä. Syitä tähän 

voi olla kaksi: joko Hannikainen ei ilmeisestä aikomuksesta huolimatta koskaan 

osallistunutkaan kilpailuun tai sitten Hannikainen on pyytänyt teoksen nuottimateriaalin 

takaisin itselleen kilpailun jälkeen, jolloin nimimerkin paljastava kirjekuorikin olisi 

poistettu arkistosta. Ensimmäinen vaihtoehto ei ole aivan epätodennäköinen, sillä 

Hannikaisen kirjeenvaihto osoittaa, että hän hoiti asioitaan ja etenkin kirjeyhteyksiä 

toistuvasti myöhässä. On mahdollista, että Hannikaisen kilpailukappale olisi voinut 

saapua Suomeen myöhässä hakuajan jo umpeuduttua. Toisaalta, Halffterin kirje on 

lähetetty Hannikaiselle Suomeen, jossa tämä oli kesänvietossa. Valmistuiko teos juuri 

tuon kesän aikana ja näin ollen postituskin olisi tapahtunut Suomessa? 

Nuottimateriaalin takaisin pyytäminen olisi ollut hyvin tyypillistä Hannikaiselle. Hän 

oli tunnettu halustaan säilyttää niin teostensa partituurit kuin orkesteriteosten 

stemmatkin itsellään.441 Tämä lienee keskeinen syy siihen, miksi Hannikaisen teoksia ei 

löydy niitä esittäneiden orkesterien ja instituutioiden arkistoista.  

Sibelius-viulukilpailun sävellyskilpailuun osallistumisen on täytynyt olla 

erityisen merkityksellistä Hannikaiselle. Sävellystyötä varten hän perehtyi tarkoin 
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viulun eri soittotapoihin ja analysoi muun muassa Jean Sibeliuksen Viulukonsertossaan 

(1904/1905) käyttämiä kaksoisotteita ja huiluääniä.442 Fazerin julkaistua Hannikaisen 

pianoteokset, Suomessa saattoi ajatella olevan lisääntynyttä kiinnostusta Hannikaisen 

muutakin tuotantoa kohtaan. Ernesto Halffterkin katsoi Hannikaisen teoksen 

ansaitsevan tulla palkituksi, mutta samalla hän oli skeptinen musiikkikilpailujen 

tuomarityöskentelyä kohtaan. ”Mutta mehän tiedämme, että usein palkinnosta on jo 

päätetty ennen äänestämistä. Olen ollut vuosia tuomaristojen puheenjohtajana ja tunnen 

käytännön”, Halffter kirjoitti Hannikaiselle.443 Sävellyskilpailun voitti lopulta Petri 

Hiidenkari (s. 1957) teoksellaan Hommage à C. D, jota on luonnehdittu kilpailun 

historian vaikeimmaksi teokseksi.444 Hannikaisenkin teos on virtuoosinen, mutta 

muuten se olisi valoisalla ja selkeän melodisella ilmaisullaan edustanut kilpailun toista 

äärilaitaa. 

 !

4.14 Naistaiteilijoiden kiertue 

1980-luvun loppupuolella Hannikaista työllisti keväälle 1990 suunniteltu espanjalaisten 

naistaiteilijoiden Euroopan kiertue ”Artistas Españolas en Europa”.445 Kiertueelle oli 

määrä osallistua useiden eri taidealojen edustajia ja sen oli tarkoitus kiertää muun 

muassa Suomessa, jossa ryhmän kuvataiteilijoiden yhteistyökumppanina oli Wäinö 

Aaltosen taidemuseo Turussa. Ann-Elise Hannikainen edusti ryhmässä muusikoita 

yhdessä harpisti María Rosa Calvo-Manzanon (s. 1946), kapellimestari Mercedes 

Padillan (s. 1952) ja säveltäjä Mariàngeles Sánchez Benimelin (s.1943) kanssa.446 

Kiertueen suunnittelu oli hyvässä vauhdissa jo syksyllä 1988, jolloin Espanjaan 

asettunut suomalainen taidemaalari ja Hannikaisen ystävä Totte Mannes (s. 1933) 

vastasi käytännönjärjestelyistä kuvataiteilijoiden osalta.447 Mannes pyysi Hannikaista 

hoitamaan muusikoiden järjestelyitä, koska arveli hänen olevan ”ainoa kielitaitoinen 

tyttö musiikkiryhmässä”.448 Manneksen arvio Hannikaisen kielitaidosta osui epäilemättä 

oikeaan, mutta luottamus Hannikaisen kykyyn toimia kulttuuritapahtuman tuottajana oli 

erehdys. Hannikaisen tehtävänä olisi ollut muun muassa yhteydenpito 
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kiertuekaupunkien sinfoniaorkestereihin.449 Hannikaisen aiempi ura osoittaa selkeästi, 

ettei hänellä ollut kykyä eikä kiinnostustakaan tällaisiin työtehtäviin. Se mitä kiertueen 

musiikillisen puolen oli käytännössä tarkoitus sisältää, jää epäselväksi. Ainakin 

Hannikaisella oli valmisteilla harppukonsertto, jonka hän oli ajattelut omistaa 

kiertueella mukana olevalle harpisti María Rosa Calvo-Manzanolle.450 Kenties 

tarkoituksena – tai ainakin Hannikaisen ääneen lausumattomana suunnitelmana – oli 

tarjota tätä teosta osaksi kiertueohjelmistoa. 

 Kiertue oli suunnitelmaltaan kunnianhimoinen ja ainakin Totte 

Manneksen silmissä sen merkitys sai valtavat mittasuhteet: 
Ja KAIKEN mitä sinulle tarjotaan niin sinä otat sen vastaan, meille ei varmaan 
koskaan enää tule tällaista tilaisuutta pelleillä tähtinä Euroopan ja E-Amerikan 
kartoilla. Kun näyttelymme lähtee Eteläamerikkaan 1992 niin voimme laskea että 
se viipyy siellä ainakin vuoden pari. Meillä on töitä n. vuoteen 1994 saakka. Ei 
meidän oikeastaan tarvitse enää muuta tehdäkään, vai mitä?451 

 

Toisin kuin Mannes maalaili, kiertue ei työllistänyt Hannikaista vuosiksi eteenpäin. 

Kuten niin monta kertaa aiemmin, tämäkään suunnitelma ei Hannikaisen osalta lopulta 

toteutunut. Vaikka itse kiertue järjestyikin, Hannikainen syrjäytettiin Manneksen 

mukaan ryhmästä, koska häntä ei pidetty suomalaisen taustansa vuoksi sopivana 

espanjalaisia taiteilijoita esittelevälle kiertueelle.452 Hannikaisen paikan lunasti säveltäjä 

Mariàngeles Sánchez Benimel, jonka ei alun perin pitänyt olla mukana projektissa.453 

Hannikaisen harppukonsertto ei koskaan valmistunut. Teos jäi lopulta 

hänen viimeiseksi suuriluontoiseksi sävellyshankkeekseen, sillä keskiviikkona 

heinäkuun viidentenä päivänä 1989 Hannikaisen maestro Ernesto Halffter kuoli parin 

kotona Madridissa. Halffterin kuollessa myös Hannikaisen elämä säveltäjänä päättyi.454 

 

4.15 Ernesto Halffterin kuolema 

Pitkin 1980-lukua vanhenevan Ernesto Halffterin terveys ja voimat heikkenivät, mikä 

luonnollisesti työllisti ja vaivasi Hannikaista.455 Parin kesäaikaan sijoittuva keskinäinen 

kirjeenvaihto käsitteleekin usein juuri Halffterin vointia.456 Vaikka Halffterilla oli 
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taiteilijapiireissä korkea asema, myös taloudelliset huolet kuormittivat häntä. Vielä 

vuonna 1982, ollessaan jo 77-vuotias, hän toivoi saavansa professuurin, joka ratkaisisi 

”kaiken”.457 Muuten Halffter sai 1980-luvulla nauttia korkean iän mukanaan tuomista 

arvonannoista: vuonna 1983 hän sai toisen kerran elämässään kansallisen 

musiikkipalkinnon ja vuonna 1985 Espanjan Radion sinfoniaorkesteri juhlisti hänen 80-

vuotissyntymäpäiväänsä konsertilla, joka oli omistettu yksinomaan hänen teoksilleen.458 

Lokakuussa 1988 Halffterin täydentämä Manuel de Fallan Atlántida-oratorio esitettiin 

vihdoinkin lopullisessa muodossaan kokonaisena. ”Siitä tulee valtavan jännittävää. 

Mietin, kestävätkö hermoni, kyllä kai ne kestävät.” Hannikainen kirjoitti 

vanhemmilleen.459 Halffterin 1950-luvulla alkanut työ opettajansa suurteoksen parissa 

päättyi viimein, mutta keskustelu Atlántidan ympärillä jatkuu yhä.460 

Vuonna 1989 Ann-Elise Hannikaisen elämä tuli lakipisteeseensä. Lyhyen 

ajan sisällä hän menetti elämästään kolme tärkeää hahmoa. Ensin huhtikuussa kuoli 

Hannikaisen isä Heikki Hannikainen, joka oli ollut tyttärensä vankkumaton tukija. 23 

vuotta aiemmin hän oli kehottanut tytärtään omistautumaan musiikille, sillä ”minulla on 

vielä 20 vuotta aikaa tukea sinua”.461 Heikki Hannikainen erehtyi arviossaan 

muutamalla vuodella, mutta hän tuki tytärtään loppuun asti. Vain kuukautta ennen 

kuolemaansa hän ehti hoitamaan nivelreuman heikentämän tyttärensä 

työkyvyttömyyseläkehakemusta.462 

 Isänsä lisäksi Hannikainen menetti susikoiransa Sisun, jonka hän oli 

saanut lahjaksi Anerfálicaksen kantaesitystä seuranneelta ihailijalta. Rakkaan lemmikin 

menettäminen tuntuu proosalliselta: aivan kuin läpimurtoteoksen yhteydessä lahjaksi 

annettu koira olisi ollut tiimalasi, jonka elinaika oli myös Hannikaisen taiteellinen 

elinaika. 

 Suurin isku Hannikaiselle oli maestro Halffterin kuolema 5. heinäkuuta 

1989. Siitä käynnistyi tapahtumasarja, joka johti Hannikaisen 17 vuotta kestäneen 

Espanjassa oleskelun päättymiseen ja muuttoon takaisin Suomeen. Hannikainen joutui 

jättämään kotinsa Madridissa vielä samana päivänä, kun hänen maestronsa kuoli.463 
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Halffterin poika ja ainoa jälkeläinen halusi päästä Hannikaisesta eroon.464  Siihen 

nähden, miten dramaattisesti Hannikaisen elämä Espanjassa päättyi, on suorastaan 

ihme, miten laajasti hän onnistui kuitenkin pelastamaan omaisuuttaan ja ennen kaikkea 

sävellyskäsikirjoituksensa ja laajat kirje- ja lehtileikearkistonsa. 

Alun perin Ernesto Halffterin kuolemasta oli määrä kertoa julkisuudelle 

hänen testamenttinsa mukaisesti vasta joitakin päiviä kuoleman jälkeen.465 Käytännössä 

uutinen oli kuitenkin Espanjan suurimpien lehtien kulttuurisivujen pääuutinen jo kaksi 

päivää Halffterin kuoleman jälkeen. Monisivuisissa artikkeleissa aikalaissäveltäjät ja 

musiikintutkijat arvioivat Halffterin elämäntyötä. Halffterin lempioppilasta – la 

discípula predilecta466 – Ann-Elise Hannikaista ei haastatellut kukaan eikä häntä 

mainita sanallakaan yhdessäkään uutisessa.467 Pianokonserton kantaesityksen jälkeen 

laadittua musiikkitestamenttia ei kukaan noudattanut. 

Vaikka Hannikainen oli ymmärrettävästi shokissa maestronsa kuoleman 

vuoksi, hän onnistui julkaisemaan Halffterin kuolinilmoituksen. Torstaina 13.7. 

ABC:ssä ilmestyi kaksi säveltäjä Ernesto Halffter Escrichen kuolinilmoitusta. 

Ensimmäinen oli Ann-Elise Hannikaisen julkaisema, toinen Halffterin muun perheen. 

Hannikaisen jättämässä ilmoituksessa hän ja Halffter ovat jälleen oppilas – discípula – 

ja opettaja – maestro.468  

!
4.16 Elämä Espanjan jälkeen 

Ernesto Halffterin kuoltua myös Ann-Elise Hannikaisen elämä loppui monessa 

mielessä. Hän ei koskaan toipunut maestronsa kuolemasta ja hän lopetti säveltämisen 

käytännössä kokonaan. Tämä selittyy paitsi elämänhalun katoamisella myös sillä, että 

Hannikainen oli nivelreuman vuoksi menettämässä kontaktin pianonsoittoon. 

Säveltäjälle, jolle improvisointi oli ”rakkain harrastus”469 ja olennainen osa 

sävellysprosessia, soittokyvyn menettäminen oli kohtalokasta. Pieninä valopilkkuina 

Suomessa vietetyssä hiljaiselossa olivat Anerfálicaksen esitys Tuomas Hannikaisen 

johdolla Helsingin kaupunginorkesterin vierailukonsertissa Jyväskylässä 2004470 sekä 
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468 Anonyymi 1989b. 
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kirkkomuusikko Mikko Haapaniemen pianonsoiton A-tutkinnossaan esittämä tulkinta 

Pensamientos 1974 -teoksesta471. 

Vuonna 1995 Hannikainen sävelsi viimeisen teoksensa Hannikaisten 

laulun (1995). Hannikaisen sukuseuralle yhteislauluksi tarkoitettu teos oli tiettävästi 

ensimmäinen ja viimeinen Hannikaisen säveltämä vokaaliteos. Siihen nähden miten 

tärkeä rooli melodialla oli Hannikaiselle, on yllättävää, ettei hän ollut aiemmin 

kiinnostunut laulumusiikista. Tämä on selitettävissä Hannikaisen vähäisellä 

kiinnostuksella kaunokirjallisuutta kohtaan. Ihmisääni oli selvästi Hannikaiselle vieras 

instrumentti, sillä yhteislauluksi Hannikaisten laulu on aivan liian vaativa niin 

ambitukseltaan kuin sävelkuluiltaankin kuten sukuseurassa sittemmin saatiin 

huomata.472 Vaikka yhteislaulun realiteetit olivatkin Hannikaiselle vieraita, yksinlauluna 

teos on hyvä esimerkki Hannikaisen melodisen keksinnän vaivattomuudesta.  

Vielä Hannikaisten laulun jälkeenkin Ann-Elise Hannikainen teki 

korjauksia Anerfálicakseen 2000-luvulla.473 Anerfálicaksen editointi vielä näinkin 

myöhäisessä vaiheessa saattaa tuntua yllättävältä, mutta se on sittenkin selitettävissä 

Ernesto Halffterin antamalla opetuksella. Halffter oli itse tottunut tekemään jo Fallan 

oppilaana yhä uusia versioita teoksistaan. Hänelle kehittyi työskentelymalli, jossa 

kantaesitysversio ei koskaan ollut lopullinen versio.474 Tämän työskentelykulttuurin hän 

jätti Hannikaiselle perinnöksi. 

Etäisyys Espanjaan auttoi Hannikaista muotoilemaan uudestaan suhteensa 

Ernesto Halffteriin. Tästä on osoituksena vuosittain ilmestyvä Who’s Who in Classical 

Music -teos, johon Hannikainenkin oli ilmoittanut tietonsa. Hannikaista käsittelevä 

teksti pysyi samana vuodesta toiseen, kunnes vuonna 2007 Hannikainen tekee pienen, 

miltei huomaamattoman, lisäyksen aiemmin lähettämiinsä tietoihin: Ernesto Halffter saa 

nimensä eteen tittelin pnr – partner (kumppani).475 Ajallisen ja maantieteellisen 

etäisyyden ja parisuhdekulttuureissa tapahtuneiden muutosten turvin Hannikainen 

saattoi sanoa ääneen sen, mistä hän oli aiemmin puhunut kotimaisissa lehdissä vain 

epäsuorasti ja mistä Halffter oli vaiennut julkisuudessa täysin: 
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-- minä rakastuin minun opettajaani ja hän rakastui minuun ja me asuttiin 
avoliitossa 15 vuotta. Francon aikana ei ollut avioeroa, mutta jo paljon ennen sitä 
hän [Ernesto Halffter] oli [käytännössä] eronnut vaimostaan. Mutta vanhempieni 
suureksi suruksi hän ei sitten koskaan ottanut avioeroa. Oli siellä aika vaikeita 
hetkiä aina silloin tällöin, koska se on kuitenkin sellainen suljettu katolinen 
maa.476 

 
Ann-Elise Hannikainen kuoli Helsingissä 19. marraskuuta 2012. Hannikaisen 

poismenoa ei huomioitu mediassa millään tavoin. Hänestä ei julkaistu nekrologia 

yhdessäkään päivälehdessä eikä Suomen säveltäjät ry:kään huomioinut tapojensa 

vastaisesti jäsenensä kuolemaa Kompositio-jäsenlehdessä. Ann-Elise Hannikainen 

poistui kotimaansa näyttämöltä yhtä vaivihkaa kuin oli sinne Ernesto Halffterin 

kuoleman jälkeen saapunutkin. 
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5. POHDINTA 
 
Tässä tutkielmassa on ensimmäistä kertaa luotu katse säveltäjä Ann-Elise Hannikaisen 

koko elämänkaareen, työskentelyyn säveltäjänä ja hänen teostensa saamaan 

vastaanottoon. Työni lähtökohtana on ollut kulttuurihistorioitsija Maarit Leskelä-Kärjen 

sanoin eettinen velvoite tutkimuksen subjektia kohtaan477: olen tutkielmassani pyrkinyt 

lähestymään Hannikaista arvostavasti ja ymmärtämään häntä tai vähintäänkin tekemään 

hänen elämäänsä ja uraansa ymmärrettävämmäksi. Samalla olen tietoisesti halunnut 

asettaa tutkimuksenteon, ja sitä kautta julkisuuden, valokeilaan säveltävän naisen, joka 

on jo pitkään ollut unohduksissa niin muusikoilta, kuulijoilta kuin 

musiikintutkijoiltakin. 

 Tutkielmani keskeisenä näkökulmana toimi Hannikaisen suhde 

espanjalaissäveltäjä Ernesto Halffteriin. Halffterin antaman sävellysopetuksen turvin 

Hannikainen kasvoi ammattisäveltäjäksi ja monet hänen uransa huippuhetket kuten 

orkesteriteos Anerfálicaksen ja Pianokonserton esitykset perustuivat suoraan tai 

välillisesti Halffterin asemaan aikansa espanjalaisessa kulttuurielämässä. Ernesto 

Halffterin rinnalla Hannikainen sai niin vertauskuvallisesti kuin kirjaimellisestikin 

kirjailija Virginia Woolfin (1882–1941) peräänkuuluttaman oman huoneen.478  

Opettaja–oppilas-suhde oli Hannikaiselle niin arvokas, että Pianokonserton 

kantaesityksen jälkeen hän sanoi olevansa ikuisesti Halffterin oppilas: ”Hän antaa 

minulle jatkuvasti uutta”.479 Hannikaisen käyttämä ilmaisu muistuttaa erehdyttävästi 

seuraavan säveltäjäsukupolven edustajan Kaija Saariahon ajatusta suhteestaan 

opettajaansa Paavo Heiniseen (s. 1938): ”Minusta tuntui, että olisin voinut jatkaa 

Paavon oppilaana vielä vuosia ja silti hän olisi aina kyennyt antamaan minulle jotain 

uutta”.480 Lausuntojen samankaltaisuus saattaa olla sattumanvarainen, mutta 

vähintäänkin se on osoitus siitä, miten vahva rooli sävellyksenopettajalla on oppilaansa 

elämässä.!
 Halffterin merkitys ei kuitenkaan ole yksiselitteisen myönteinen. 

Lupaavasta alustaan huolimatta Hannikaisen ura konserttiohjelmissa näkyvänä 

säveltäjänä jäi suhteellisen lyhyeksi, vain noin kahdeksan vuoden mittaiseksi. 1980-

luvun alun jälkeen Hannikaisen musiikkia ei enää esitetty Espanjassa lainkaan, vaikka 
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Hannikainen jatkoikin säveltämistä koko vuosikymmenen. Eikö Ernesto Halffter olisi 

kyennyt järjestämään vähintäänkin kamarimusiikkiteoksille kantaesityksiä? Hannikaista 

itseään ei luonnollisesti voida vapauttaa vastuusta omasta urastaan. Vaikuttaa siltä, että 

vaikka Hannikaisella oli mutkaton ja avoin suhde julkisuuteen ja hän viihtyi selvästi 

huomion keskipisteenä, hän oli kykenemätön ja kenties halutonkin markkinoimaan 

omia teoksiaan ja muodostamaan omia kontakteja muusikoihin. Viime kädessä esitykset 

olivat Hannikaiselle toissijaisia. Tärkeintä oli saada jatkaa sävellystyötä ja siinä Ernesto 

Halffter oli hänen apunaan. Edellä kerrotun lisäksi on huomioitava myös näkökulman 

vaihtamisen antama vaihtoehtoinen merkitys: entä, jos tässä tutkielmassa kuvaillut 

lukuisat toteutumatta jääneet konsertti- ja teoshankkeet ja esittämättömät teokset 

osoittavatkin, että Hannikainen ja Halffter nimenomaan olivat aktiivisia? Se, että 

hankkeet jäivät toteutumatta kokonaan tai alun perin suunnitellussa laajuudessa ja että 

osa teoksista jäi esittämättä, saattoi johtua vain huonosta onnesta ja siitä, että 

Hannikainen työskenteli erittäin vaativalla ja kilpaillulla alalla. Vertailun vuoksi on 

todettava, että myös Ernesto Halffter puhui haastatteluissaan usein teoshankkeista, jotka 

sittemmin jäivät toteutumatta.481  

 Se, että Ann-Elise Hannikainen sittemmin unohtui niin Espanjassa kuin 

Suomessakin, ei ole yllättävää. Hänen kohtalonsa muistuttaa reilut puolivuosisataa 

aiemmin Italiassa uraa luoneen suomalaisen kuvataiteilija Elin Danielsson-Gambogin 

(1861–1919) elämää. Hänkin herätti ensin uudessa kotimaassaan suurta huomiota, 

kunnes vuosien kuluessa eksotiikka muuttui tuttuudeksi ja taidepiirien kiinnostus 

häneen lakkasi. Hannikaisen tavoin Danielsson-Gambogikaan ei osannut hyödyntää 

saamaansa suosiota ja sen synnyttämiä verkostoja.482 Vastaavasti lehdistön kiinnostus 

Hannikaiseen loppui 1980-luvulla niin Espanjassa kuin Suomessakin. Kun Hannikainen 

muutti takaisin Suomeen, hän oli jo muuttunut tuntemattomaksi. Hänellä ei koskaan 

ollut jalansijaa kotimaisessa konserttielämässä eikä hän enää säveltänyt uusia teoksia, 

joita olisi voitu esittää. 

Espanjassa Hannikainen unohdettiin ymmärrettävästi, sillä hän piti itseään 

ennen kaikkea suomalaisena säveltäjänä, joka tosin oli monin tavoin vahvasti kiinni 

Espanjan maaperässä. Ernesto Halffterista hänen kuolemansa jälkeisinä vuosina 

kirjoitetut lehtijutut ja muut julkaisut osoittavat kuitenkin, että Hannikaisen voidaan 

olettaa tulleen myös tietoisesti sivuutetuksi. Siihen nähden, että Hallfter ja Hannikainen 
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elivät yhdessä 15 vuotta ja että Halffter piti Hannikaista henkisenä perillisenään, olisi 

perusteltua olettaa, että Hannikainen vähintäänkin mainittaisiin maestronsa elämää ja 

uraa käsittelevissä kirjoituksissa. Nyt hänestä on Espanjassa vaiettu täydellisesti. On 

perusteltua olettaa, että Hannikaisen sivuuttamisen takana on Ernesto Halffterin poika, 

joka isänsä ainoana jälkeläisenä säätelee Halffterin henkilökohtaisen arkiston käyttöä ja 

sitä kautta myös julkisuuskuvaa.483  

 Tutkielmani musiikkianalyyttisissä osissa pyrin kartoittamaan millaista 

musiikkia Ann-Elise Hannikaisen sävelsi. Erityisenä tarkastelun kohteena oli 

Hannikaisen ensimmäinen esitetty teos Tema con XI Variazioni ja varsinkin sen suhde 

uusklassismiin. Tutkimus osoitti, että Hannikainen omaksui varhaisimpaan tuotantoonsa 

Perun aikaisen sävellysopettajansa Rodolfo Holzmannin sävellysestetiikan, joka oli 

yhdistelmä uusklassismia, atonaalisuutta ja perulaista kansanmusiikkia. Varsinkin 

harmonian intervallikielen näkökulmasta Hannikaisen teos muistuttaa myös hänen 

suomalaisen sävellyksenopettajansa Einar Englundin tuotantoa. Yhteisenä nimittäjänä 

toimii kuitenkin nimenomaan uusklassismi, ei niinkään suora opettaja–oppilas-

vaikutussuhde. 

 Espanjassa sävelletyissä teoksissaan Hannikainen omaksui uuden tyylin, 

jossa keskeisessä roolissa on vapaatonaalinen harmoniakäsitys ja selkeä melodisuus. 

Viimeksi mainittu näkyy Hannikaisen teoksissa erityisesti rakkauden ikkunoiksi 

kutsumissani lyyris-tonaalisissa taitteissa, jotka avaavat hetkeksi musiikillisesta 

ympäristöstä täysin poikkeavan näkymän. Tällaisia ikkunoita, joista Hannikainen 

itsekin oli tietoinen, on hahmotettavissa jokaisesta tutkielmassa tarkastellusta teoksesta. 

Tämä on osoitus siitä, miten Hannikaisen sävellystyö ja yksityiselämä olivat dialogissa 

keskenään: Hannikainen oli halukas pukemaan kokemuksiaan ja tunteitaan musiikin 

muotoon. Edellä kuvattuun Hannikainen yhdisti pianoteoksissaan myös traditiotietoisen 

pianotekstuurin, jonka juuret on hahmotettavissa myöhäisromanttiseen 

pianokirjallisuuteen. Varsinkin säveltäessään orkesterille Hannikainen ammensi 

eittämättä myös Ernesto Halffterin opetuksesta. Halffterin kautta Hannikaiselle välittyi 

paljon Manuel de Fallan värikylläisestä orkestraatiotekniikasta, mikä tunnistetiin myös 

Hannikaisen teosten saamassa vastaanotossa.  

Ann-Elise Hannikainen sai aktiivisen säveltäjänuransa aikana suhteellisen 

paljon julkisuutta niin Suomessa kuin Espanjassakin. Merkittävä osa huomiosta oli 
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aikakausilehtien haastatteluita, jotka keskittyivät enemmän säveltäjän persoonaan, mutta 

sen lisäksi Hannikaisen kaikki esitetyt teokset tulivat noteeratuiksi lehdistössä. Teosten 

saamassa vastaanotossa on havaittavissa ero Suomen ja Espanjan välillä. Vaikka 

molemmissa maissa Hannikaisen musiikin taustalla kuultiin useita aiempien 

sukupolvien säveltäjiä, Suomessa se koettiin negatiivisena asiana, merkkinä 

epäkypsästä ja vanhanaikaisesta, suorastaan taantumuksellisesta taiteesta. 

Espanjalaisessa lehdistössä Hannikaisen tyylilliset esikuvat nousivat esiin neutraalin 

informatiivisessa sävyssä tai positiivisena osoituksena siitä, miten onnistuneesti 

Hannikainen integroi tyyliinsä eri aineksia. Tämän kulttuurieron taustan ja syiden 

hahmottaminen on yksi mielenkiintoinen jatkotutkimustehtävä. Reseptiota tarkastellessa 

on kuitenkin syytä muistaa, että Hannikaisen tuotannosta esitettiin hänen elinaikanaan 

ainoastaan kuutta teosta.484 Pitkälle meneviä johtopäätöksiä Hannikaisen eri maissa 

saaman vastaanoton eroista ei tämän vuoksi voi tehdä.  

 Vaikka tutkielmani kattaa ajallisesti koko Hannikaisen elämän ja uran 

säveltäjänä, se ei millään muotoa ole viimeinen sana kohteestaan. Tulevaisuuden 

tutkimuskohteita ovat muun muassa 1) Hannikaisen tuotannon yksityiskohtaisempi 

analyysi sekä tarkempi perehtyminen Hannikaisen elinaikana esittämättä jääneisiin 

teoksiin, 2) Hannikaisen tuotannon tarkempi musiikkianalyyttinen kontekstualisointi ja 

toisaalta kontekstualisoinnin problematisotinti: pitääkö Hannikaista tarkastella 

suomalaisena säveltäjänä suomalaisten kollegoiden joukossa vai suhteessa 

espanjalaisiin aikalaisiinsa vai suhteessa Ernesto Halffterin edustaman sukupolven 

jäseniin?, 3) Hannikaisen suhde sukupuoleen ja se miten naissäveltäjyyttä 

representoidaan hänen haastatteluissaan, 4) Hannikaisen pianokonserton kantaesityksen 

ja sen saaman vastaanoton mikrohistoriallinen tarkastelu. Miksi teokselta odotettiin 

Suomessa niin paljon? Mitä siltä tarkalleen ottaen odotettiin ja miksi kriitikot pettyivät 

teokseen ja ylipäätänsä Hannikaisen ja Halffterin musisointiin niin pahoin? Mitä tuo 

konsertti kertoo 1970-luvun puolivälin suomalaisesta klassisen musiikin maailmasta, 

sen arvoista ja ihanteista sekä musiikkikriitikoista? 

Kesällä 2016 toteuttamani aineistonkeruumatka Madridiin osoitti, että 

Ann-Elise Hannikaisen elämään ja uraan liittyy myös sellaisia kulttuurisia tekijöitä, 

joita on vaikea ellei täysin mahdotonta tavoittaa Suomesta käsin pelkkien 

arkistolähteiden varassa. Useampi haastateltavani ilmaisi muun muassa tunteensa tai 
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epäilyksensä, että Ernesto Halffter ja koko hänen sukunsa olisi ollut – tai olisi yhä – 

epäsuosiossa saksalaisen taustansa vuoksi.485 Lisäksi monen Halffterin aikalaiskollegan 

on katsottu hyötyneen diktaattori Francisco Francosta (1892–1975) tai heitä on 

paheksuttu siitä, etteivät he tehneet riittävää pesäeroa Francoon.486 Voisiko tämä päteä 

myös Halffteriin? Vuonna 1973 ilmestyneessä haastattelussa Halffter arveli olevansa 

arvostetumpi säveltäjä Espanjan ulkopuolella.487 Halffterin syyttävä sormi kohdistui 

valtaa pitäneeseen musiikkikomiteaan La Comisaría de Músicaan, jota Halffter kutsuu 

”suljetuksi alueeksi”488. ”Olen eri mieltä Madridin musiikkipolitiikasta, jossa on kyse 

todella henkilökohtaisista poliittisista tavoitteista.”489 Ulkopuolisuudestaan Halffter 

antaa esimerkkinä Granadan musiikkijuhlat, joihin häntä ei ollut kertaakaan kutsuttu.490 

”Minuun sattuu niin paljon tämä tapa, jolla minut suljetaan ulkopuolelle ilman, että 

kukaan protestoi. Missä ovat ystäväni…?” Halffter kysyi.491  

Ernesto Halffterin lausunto osoittaa, että kulisseissa ja pinnan alla on 

asenteita ja kulttuurisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet hänen uraansa ja 

toimintaedellytyksiinsä ja sitä kautta mahdollisesti myös Ann-Elise Hannikaisen 

työskentelyyn säveltäjänä. Edellä kuvatun kaltaisten hiljaisten asenteiden löytäminen ja 

paikantaminen edellyttäisi pidempää oleskelua Espanjassa ja kenties juuri Madridissa, 

jossa Hannikainen ja Halffter asuivat. Tutkijan tulee viettää aikaa samoissa maisemissa 

kuin tutkimuksensa subjektin: aistia ilmastoa, makuja, tuoksuja, eri taiteenaloja ja ennen 

kaikkea ihmisiä ja heidän tapojaan ajatella, nähdä, kuulla ja tuntea. Silloin Ann-Elise 

Hannikaisen ja Ernesto Halffterin edustama aikakausi ja kulttuuri voivat avautua entistä 

rikkaammin.  

Teos- ja reseptiokeskeisen tarkastelun vastapainona on lopuksi syytä 

muistaa, että tutkielmani ulkopuolelle jää paljon näkökulmia, vivahteita ja arkisia 

askareita, jotka tekevät ihmisistä eläviä. Pro gradu -tutkielman puitteissa ei esimerkiksi 

ole ollut mahdollista tuoda esille kaikkea sitä lämpöä ja hellyyttä, jota Hannikaisen ja 

varsinkin Ernesto Halffterin kirjeet huokuvat. Näkymättömiksi ovat jääneet myös 

Hannikaisen ja Halffterin monet lemmikit, joiden voinnista ja tekemisistä kertominen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
485 J Virtanen 2016a ja 2016b. 
486 Clark & Krause 2013, 7. 
487 Ángeles Arazo 1973.  
488 Emt. 
489 Emt. 
490 Emt. 
491 Emt.!
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muodostaa merkittävän osan melkein jokaisesta Halffterin kirjeestä492. Tällaisia arkisia 

näkökulmia ei tule unohtaa, sillä ne muodostavat merkittävän osan ihmisenä olemisesta 

ja näin ollen ovat milloin kulissina, milloin etualan päähenkilönä myös taiteen 

tekemisessä. Ann-Elise Hannikaisenkaan elämä ei koostunut vain teoksista ja niiden 

esityksistä vaan se oli lukemattomien pienten ja suurten, arkisten ja ainutkertaisten 

asioiden kaleidoskooppi.  

 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
492 Katso esimerkiksi J Halffter 1981. 
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LIITE 1 ANN-ELISE HANNIKAISEN TEOSLUETTELO 

 

”Jonakin päivänä pitäisi tehdä semmoinen luettelo, mutta mä olen näissä asioissa vähän 

huono”, Hannikainen harmitteli epäjärjestelmällisyyttään vuonna 2008.493 Tässä 

teosluettelossa esitetään kronologisessa järjestyksessä koko Ann-Elise Hannikaisen 

tunnettu sävellystuotanto: luetteloon on sisällytetty kaikki Hannikaisen valmistuneet tai 

valmistuneiksi tiedetyt sävellykset. Luettelon ulkopuolelle on jätetty Hannikaisen 

tekemät sovitukset muiden säveltäjien teoksista sekä teokset, jotka tunnetaan vain 

luonnoksina tai vain välillisesti muista yhteyksistä kuten kirjeenvaihdon tai 

haastatteluiden kautta. 

Hannikainen antoi opusnumeron yksi sekä teokselleen Theme and four 

variations494 että Tema con XI Variazioni495, mutta muut hänen teoksensa ovat 

opusnumerottomia. Viimeisessä haastattelussaan Hannikainen luonnehtikin 

opusnumerojärjestelmää vanhanaikaiseksi.496 Tässä luettelossa olen kuitenkin päätynyt 

antamaan teoksille AEH-numeroinnin, joka helpottaa teoksiin viittaamista ja voi olla 

apuna esimerkiksi musiikkikirjastojen ja -kustantajien työssä. 

Perustietojen lisäksi teoksista esitetään nuottiesimerkkeinä teoksen 

ensitahdit. Nuottiesimerkit on puhtaaksikirjoitettu alkuperäisistä lähteistä. Koska 

Hannikaisen musiikkia on toistaiseksi esitetty suhteellisen vähän, tähän luetteloon 

sisällytettyjä tietoja teosten esityksistä voidaan pitää hyvin kattavina ja monien teosten 

osalta täydellisinä. 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
493 Laitinen & Virtanen 2008a. 
494 J Hannikainen, Ann-Elise 1966a. 
495 J Hannikainen, Ann-Elise 1968. 
496 Laitinen & Virtanen 2008a. 
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[AEH 1] Theme and four variations497  
Esityskokoonpano: piano. Sävelletty: 1966.498 Käsikirjoitus: Ann-Elise Hannikaisen 
omakätinen musteella kirjoitettu puhtaaksikirjoitus, AEHA.499 Kantaesitys: Teosta ei 
tiettävästi ole esitetty. 
 

 
 
 
[AEH 2] Tema con XI Variazioni500  
Vaihtoehtoinen nimi: Teema ja muunnelmia.501 Esityskokoonpano: piano. Sävelletty: 
1968.502 Käsikirjoitus: Ann-Elise Hannikaisen omakätinen musteella kirjoitettu 
puhtaaksikirjoitus, AEHA.503 Kantaesitys: 15.2.1969 UNM-festivaali, Trondheim, 
Norja, Hannu Bister, piano.504 Muita esityksiä: 11.5.1969 Helsinki, Hannu Bister, 
piano505; 11.12.1969 Helsinki, Ann-Elise Hannikainen, piano506; 12.5.1970 Helsinki, 
Ann-Elise Hannikainen, piano507. 
 

 
 
 
[AEH 3] Anerfálicas508  
Vaihtoehtoinen nimi: Tema con once variaciones para orquesta509, Once variaciones 
para Gran Orquesta510. Osat: Tema: Molto tranquilo. – Molto sostenuto. – Allegro 
deciso. – Allegro giusto ”Homenaje a Toy”. – Moderato ”Relojes”. – Quasi Scherzo. – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
497 J Hannikainen, Ann-Elise 1966a. 
498 Emt. 
499 Emt. 
500 J Hannikainen, Ann-Elise 1968. 
501 Sibelius-Akatemian kevätnäytteet 1970. Oppilassävellyksiä Tiistaina 12.5. klo 20.  [Käsiohjelma]. 
1970. AEHA. 
502 J Hannikainen, Ann-Elise 1968. 
503 Emt. 
504 UNM. Ung Nordisk Musikkfest 69. 9[.] - 15[.] februar 1969 Trondheim. [Käsiohjelma.] AEHA. 
505 Sibelius-Akatemian kevätnäytteet. X Sävellysnäyte. Sunnuntaina 11.5.1969 klo 15. Suuri sali. 
[Käsiohjelma.] 1969. AEHA. 
506 Sibelius-Akatemia. Oppilasnäyte III. Torstaina joulukuun 11[.] päivänä 1969 klo 20 
Konservatoriossa. [Käsiohjelma.] 1969. AEHA. 
507 Sibelius-Akatemian kevätnäytteet 1970. Oppilassävellyksiä Tiistaina 12.5. klo 20.  [Käsiohjelma]. 
1970. AEHA. 
508 J Hannikainen, Ann-Elise 1973c. 
509 Teatro Real. Orquesta Nacional. [Käsiohjelma.] 1977. AEHA. 
510 Orquesta Municipal de Valencia. Temporada 1979–80. [Käsiohjelma.] 1980. AEHA. 
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Capriccioso ”Autorretrato”. – Lento e Misterioso ”El temor”. – Allegro Martellato. – In 
tempo Moderato ”Filigranas”. – Calmo e Misterioso ”Meditación”. – Allegro deciso e 
Molto Ritmico ”Guerrero Inca”.511 Esityskokoonpano: orkesteri: 3 huilua, 3 oboeta, 2 
klarinettia, bassoklarinetti, 2 fagottia, kontrafagotti, 4 käyrätorvea, 3 trumpettia, 3 
pasuunaa, tuuba, kellopeli, vibrafoni, piano, 2 harppua ja jouset. Sävelletty: 1973. 
Käsikirjoitus: Kopistin tekemä puhtaaksikirjoitus, AEHA.512 Kantaesitys: Valencia 
5.11.1973, Orquesta Municipal Valencia, joht. Ernesto Halffter.513 Muita esityksiä: 
Madrid 11.11.1977, Orquesta Nacional de España, joht. Ernesto Halffter514; Madrid 
12.11.1977, Orquesta Nacional de España, joht. Ernesto Halffter515; Madrid 13.11.1977, 
Orquesta Nacional de España, joht. Ernesto Halffter516; Jyväskylä 10.12.2004, 
Helsingin kaupunginorkesteri, joht. Tuomas Ollila [nyk. Hannikainen]517. 
Radionauhoitus: Orquesta Sinfonica de RTVE, joht. Enrique Garcia Asensio. 
Äänitetty Madridissa Auditorio del Ministerio de Información y Turismossa 23.7.1974, 
Ref V0003503.518 
 

 
 
 
[AEH 4] Pensamientos 1974519 
Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: 1974.520 Käsikirjoitus: Ann-Elise Hannikaisen 
omakätinen lyijykynällä kirjoitettu puhtaaksikirjoitus, AEHA.521 Kantaesitys: Madrid 
11.6.1974, Ann-Elise Hannikainen ja Manuel Carra, piano [nelikätisesti].522 Muita 
esityksiä: Sevilla 7.4.1975, Ann-Elise Hannikainen, piano523; Cadiz 8.4.1975, Ann-
Elise Hannikainen, piano524; Cordoba 9.4.1975, Ann-Elise Hannikainen, piano525; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
511 Teatro Real. Orquesta Nacional. [Käsiohjelma.] 1977. AEHA. 
512 J Hannikainen, Ann-Elise 1973c. 
513 Orquesta Municipal Valencia. [Käsiohjelma.] 1973. AEHA. 
514 Teatro Real. Orquesta Nacional. [Käsiohjelma.] 1977. AEHA. 
515 Emt. 
516 Emt.!
517 Helsingin kaupunginorkesteri. Vierailukonsertti 10.12.2004. [Käsiohjelma.] AEHA. 
518 Hannikainen, Ann-Elise 1974. 
519 Hannikainen, Ann-Elise 1983. 
520 J Hannikainen, Ann-Elise 1974b. 
521 Emt. 
522 Programa para la inauguración de la residencia de los Señores Alonso Ortiz, el día 11 de Junio 1974. 
[Käsiohjelma.] 1974. AEHA.!
523 Conciertos del Conservatorio. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
524 Juventudes musicales españolas. Ann E. Hannikainen. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
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Málaga 21.4.1975, Ann-Elise Hannikainen, piano526; Granada 4/1975, Ann-Elise 
Hannikainen, piano;  Madrid, Club 24 5.6.1979, Ann-Elise Hannikainen, piano527; 
Helsinki 17.3.2006, Mikko Haapaniemi, piano528. Radionauhoitus: Ann-Elise 
Hannikainen, piano, Yleisradio AST-60242-0.529 Julkaisu: Musiikki Fazer F. M. 
06522-7.530 
 

 
 
 
[AEH 5] Toccata-Fantasia531 
Vaihtoehtoinen nimi: Toccata Fantástica.532 Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: 
1974–1975. Käsikirjoitus: Ann-Elise Hannikaisen omakätinen lyijykynällä kirjoitettu 
puhtaaksikirjoitus, AEHA.533 Kantaesitys: Málaga 21.4.1975, Ann-Elise Hannikainen, 
piano.534 Muita esityksiä: Sevilla 7.4.1975, Ann-Elise Hannikainen, piano535; Cadiz 
8.4.1975, Ann-Elise Hannikainen, piano536;  Cordoba 9.4.1975, Ann-Elise Hannikainen, 
piano537; Málaga 21.4.1975, Ann-Elise Hannikainen, piano538; Granada 4/1975, Ann-
Elise Hannikainen, piano; Madrid, Club 24 5.6.1979, Ann-Elise Hannikainen, piano539. 
Radionauhoitus: Ann-Elise Hannikainen, piano, Yleisradio AST-60242-0.540 
Julkaisu: Edition Fazer 1982, F. M. 06523.541 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
525 Recital de piano. Ann-Elise Hannikainen. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
526 Sociedad Filarmónica de Málaga. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
527 Ruiz Coca 1979 ja Anonyymi 1979b. 
528 J Haapaniemi 2016. 
529 Hannikainen, Ann-Elise 1982b. 
530 Hannikainen, Ann-Elise 1983. 
531 Hannikainen, Ann-Elise 1982a. 
532 Anonyymi 1979b. 
533 J Hannikainen, Ann-Elise 1975b. 
534 Sociedad Filarmónica de Málaga. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. Ilmeisesti Hannikainen teki Toccata-
fantasiaan vielä kevään 1975 aikana pieniä muutoksia, koska vasta viimeisessä konsertissa kuultiin 
teoksen lopullisen version kantaesitys (estreno absoluto). 
535 Conciertos del Conservatorio. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
536 Juventudes musicales españolas. Ann E. Hannikainen. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
537 Recital de piano. Ann-Elise Hannikainen. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
538 Sociedad Filarmónica de Málaga. [Käsiohjelma.] 1975. AEHA. 
539 Ruiz Coca 1979 ja Anonyymi 1979b. 
540 Hannikainen, Ann-Elise 1982b. 
541 Hannikainen, Ann-Elise 1982a. 
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[AEH 6] Pianokonsertto542 
Osat: 1. Introitus ja 2. Finale. Esityskokoonpano: Piano ja orkesteri. Sävelletty: 
1976.543 Käsikirjoitus: 1) Ann-Elise Hannikaisen omakätinen lyijykynällä 
puhtaaksikirjoitettu pianosovitus konsertosta, AEHA.544 2) kopistin tekemä 
puhtaaksikirjoitus konserton toisesta osasta, AEHA.545 Kantaesitys: Helsinki 
19.8.1976, Helsingin Juhlaviikot. Helsingin kaupunginorkesteri, joht. Ernesto Halffter, 
Ann-Elise Hannikainen, piano.546 Muita esityksiä: Valencia 24.1.1980, Orquesta 
Municipal de Valencia, joht. Ernesto Halffter, Ann-Elise Hannikainen, piano547; 
Valencia 26.1.1980, Orquesta Municipal de Valencia, joht. Ernesto Halffter, Ann-Elise 
Hannikainen, piano548. Radionauhoitus: Helsingin kaupunginorkesteri, joht. Ernesto 
Halffter, Ann-Elise Hannikainen, piano, Yleisradio.549 
 

 
 
 
[AEH 7] Cosmos550 
Esityskokoonpano: Orkesteri: piccolohuilu, 2 huilua, 2 oboeta, englannintorvi, 2 
klarinettia, 2 fagottia, kontrafagotti, 4 käyrätorvea, 3 trumpettia, 3 pasuunaa, tuuba, 
parisymbaalit, tamburiini, piiska, bassorumpu, bongorummut, kellopeli, ksylofoni, 
guiro, patarummut, triangeli tam-tam, temple block, celesta, piano, harppu, jouset. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
542 J Hannikainen, Ann-Elise 1976. 
543 Emt. 
544 J Hannikainen, Ann-Elise 1987b. 
545 J Hannikainen, Ann-Elise 1976. Konserton ensimmäisen osan partituuri ei kuulu Hannikaisen 
jäämistöön. Lukuisista yrityksistä huolimatta en ole onnistunut löytämään partituuria muistakaan 
arkistoista. 
546 Helsingin juhlaviikot 19.8.–3.9.1976. [Käsiohjelma.] 1976. AEHA. 
547 Orquesta Municipal de Valencia. Temporada 1979–80. [Käsiohjelma.] 1980. AEHA. 
548 Emt. 
549 Hannikainen, Ann-Elise 1976. 
550!J Hannikainen, Ann-Elise 1977d.!
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Sävelletty: 1977551. Käsikirjoitus: Kopistin tekemä puhtaaksikirjoitus, AEHA.552 
Kantaesitys: Teosta ei ole esitetty. 
 

 
 
 
[AEH 8] Cháchara553 
Vaihtoehtoisia nimiä: Vuoropuhelu.554 Esityskokoonpano: Huilu ja piano. Sävelletty: 
1980. Käsikirjoitus: Kopistin tekemä puhtaaksikirjoitus, AEHA.555 Kantaesitys: 
Barcelona 10.3.1981556, Ellen Cash, huilu ja Josep Columin, piano.  Muita esityksiä: 
Kuhmoinen 6/1982, Tapio Jalas, huilu ja Ann-Elise Hannikainen, piano.557 
Radionauhoitus: Tapio Jalas, huilu ja Ann-Elise Hannikainen piano, Yleisradio, AST-
60242-0.558 Julkaisu: Fazer F.M. 06584-7.559 
 

 
 
 
[AEH 9] Sekstetto560 
Esityskokoonpano: Huilu, oboe, klarinetti, käyrätorvi, fagotti ja piano. Sävelletty: 
1979561–1981562. Käsikirjoitus: Ann-Elise Hannikaisen omakätinen puhtaaksikirjoitus, 
AEHA.563 Kantaesitys: Teosta ei ole esitetty.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
551 J Hannikainen, Ann-Elise 1977c. 
552 J Hannikainen, Ann-Elise 1977d. 
553 Hannikainen, Ann-Elise 1985.! 
554 Anonyymi 1982a. 
555 J Hannikainen, Ann-Elise 1980b. 
556 J Hannikainen, Ann-Elise 1981a. 
557 Anonyymi 1982a. 
558 Hannikainen, Ann-Elise 1982b. 
559 Hannikainen, Ann-Elise 1985. 
560 J Hannikainen, Ann-Elise 1981c. 
561 J Hannikainen, Ann-Elise 1983c ja J Hannikainen, Ann-Elise 1987a. Yhden säilyneen ansioluettelon 
mukaan teos olisi jäänyt keskeneräiseksi (J Hannikainen, Ann-Elise [s.a.]f.). 
562 J Hannikainen, Ann-Elise 1981c. 
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[AEH 10] Solemne564 
Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: 13.9.1982565. Käsikirjoitus: Ann-Elise 
Hannikaisen lyijykynällä kirjoitettu puhtaaksikirjoitus, AEHA.566 Kantaesitys: Teosta 
ei ole esitetty. 
 

 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
563 J Hannikainen, Ann-Elise 1981c. 
564 J Hannikainen, Ann-Elise 1982. 
565 Emt. 
566 Emt. 
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[AEH 11] Trio567 
Esityskokoonpano: Huilu, alttoviulu ja piano. Sävelletty: 1983.568 Käsikirjoitus: 
Ann-Elise Hannikaisen omakätinen lyijykynällä kirjoitettu puhtaaksikirjoitus, AEHA.569 
Kantaesitys: Teosta ei ole esitetty. 
 

 
 
 
[AEH 12] Duo570 [1984-versio] 
Esityskokoonpano: Viulu ja piano. Sävelletty: 1984.571 Käsikirjoitus: Ann-Elise 
Hannikaisen omakätinen lyijykynällä kirjoitettu puhtaaksikirjoitus, AEHA.572 
Kantaesitys: Teosta ei ole esitetty.  
 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
567 J Hannikainen, Ann-Elise 1983c. 
568 Emt. Yhden säilyneen ansioluettelon mukaan teos olisi jäänyt keskeneräiseksi (J Hannikainen, Ann-
Elise [s.a.]f.). 
569 J Hannikainen, Ann-Elise 1983d. 
570 J Hannikainen, Ann-Elise 1984. 
571 Emt. 
572 Emt. 
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[AEH 13] Duo573 [1985-versio] 
Esityskokoonpano: Viulu ja piano. Sävelletty: 1985.574 Käsikirjoitus: Ann-Elise 
Hannikaisen omakätinen lyijykynällä kirjoitettu puhtaaksikirjoitus, AEHA.575 
Kantaesitys: Teosta ei ole esitetty.  
 

 
 
 
 
[AEH 14] Zafra576 
Esityskokoonpano: Viulu ja piano. Sävelletty: 1986577. Käsikirjoitus: 1) Ann-Elise 
Hannikaisen omakätinen lyijykynällä kirjoitettu puhtaaksikirjoitus, AEHA.578  
2) Kopistin tekemä puhtaaksikirjoitus.579 Kantaesitys: Teosta ei ole esitetty. 
 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
573 J Hannikainen, Ann-Elise 1985b. 
574 J Hannikainen, Ann-Elise 1985b. 
575 Emt. 
576 J Hannikainen, Ann-Elise [s.a.]c. 
577 J Hannikainen, Ann-Elise 1987a. 
578 J Hannikainen, Ann-Elise [s.a.]c. 
579 J Hannikainen, Ann-Elise [s.a.]d. 
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[AEH 15] Hannikaisten laulu580 
Sanoitus: Hilkka Hannikainen. Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Sävelletty: 
1995.581 Käsikirjoitus: Ann-Elise Hannikaisen omakätinen lyijykynällä kirjoitettu 
puhtaaksikirjoitus, AEHA.582 Kantaesitys: Hannikaisten sukuseuran kesäkokouksessa 
Savonlinnassa kesällä 1995.583 Muita esityksiä: Hannikaisten sukuseuran 50-
vuotisjuhla 1997, Eeva Lydecken, laulu.584 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
580 J Hannikainen, Ann-Elise 1995. 
581 Emt. ja Hannikainen, Hilkka 2008. 
582 J Hannikainen, Ann-Elise 1995. 
583 Hannikainen, Hilkka 2008. 
584 Emt. 
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LIITE 2 VALOKUVA ANN-ELISE HANNIKAISESTA JA ERNESTO 
HALFFTERISTA 
 

 
 
Ann-Elise Hannikainen ja Ernesto Halffter kuvattuina Suomen suurlähettilään 
residenssissä Madridissa 1973 (kuva: AEHA).  
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LIITE 3 NÄYTE ANN-ELISE HANNIKAISEN NUOTTIKÄSIALASTA 
 

 
 
Sivu Ann-Elise Hannikaisen Anerfálicas-teoksen (1973) partituurista (AEHA). 


