
Säveltäjä, professori Leevi 
Madetojan syntymän 120- 
ja kuoleman 60-vuotismuis-
tokonsertissa Pyhän Annan 
kirkossa esiintyi kaksi eri su-
kuhaaroihin kuuluvaa lahja-
kasta nuorta laulajaa,  sop-
raanot  Laura Pyrrö ja An-
ne-Marie Andersen. 

Konsertti koostui Lee-
vi Madetojan säveltämistä 
yksinlauluista. Sanoituksista 
suurin osa oli hänen puoli-
sonsa Hilja Orvokki Madet-
ojan eli runoilija L. Onervan 
käsialaa.

Kahteen osaan jaetun 
konsertin aloitti Laura Pyr-
rö. Hän esitti säveltäjän 2. 
opuksesta V.A. Koskennie-
men runoon säveltämän 
Lähdettyäs ja 8. opukses-
ta  vuonna 1910  Kantelet-
taren runoon säveltämän  
Kehtolaulu.  Psalmiin 23 sä-
velletty opus 30 b ”Ei mi-
tään multa puutu ja vuo-
delta 1929 olevan Kotihin 
mielin, jonka sanat on suo-
mentanut Hilja Haahti.

Anne-Marie Andersen 
esitti L. Onervan sanoitta-
mat osat 1, 2, 3 opukses-
ta numero 25. Taas kau-
kaa laulavat lauluaan, Talvi-
nen tie ja Tuulinen sää se-
kä Larin Kyöstin sanoituk-
seen tehdyn  ”Itkisit joskus 
illoin”. 

Konsertin toisen osan 
laulujen sanoitukset olivat 
L.Onervan runoja vuosilta 
1913-1942. 

Rakastetuimpiin laului-
hin kuuluvat Laura Pyrrön 
tulkitsemat Yrtit tummat,  
Rukous ja Geisha sekä An-
ne-Marie Andersenin  kon-
sertin loppuhuipennukse-
na  tulkitsemat kauniit ro-
manttiset lied-tyyppiset 
laulelmat Ilta, Syksy ja Luu-
lit mä katselin sua.

Kukituksen jälkeen kii-
toslauluksi taiteilijattaret  
olivat valinneet  virsikirjas-
ta tutun virren ”Oi kiitos sä 
Luojani armollinen” Virren 
on säveltänyt Oskar Meri-
kanto ja sanoittanut runoi-
lija Eino Leino.

Laura Pyrröä säesti pia-
nisti Tiina Korhonen o.s. 
Laitila. He ovat erittäin suo-
sittuja esiintyjiä eri puolella 
Suomea ja  tekevät yhdessä 
konserttikiertueita säännöl-
lisesti myös ulkomaille.

Viime keväänä laulun-
opettajaksi valmistunut-
ta Anne-Marie Andersenia 
säestävä liettualainen Dai-
va Sojakka on konsertoi-
nut  pianistina ja laulusolis-
tina kotimaassaan Liettuas-
sa, Suomessa  sekä muualla 
Euroopassa.  Suomessa hän 
on työskennellyt muun mu-

assa pianonsoiton- ja lau-
lunopettajana musiikki- ja 
kansalaisopistoissa. 

Kaikille avoin konsert-
ti Pyhän Annan kirkossa 
18. päivänä elokuuta kuu-
lui osana  Madetojan suku-
seuran -juhlaa ja sukukoko-
usta.  Säveltäjä Leevi Made-

toja kuoli lokakuussa1947. 
Hänellä ei olut omia lapsia. 
Laura Pyrrö kuuluu Pekka 
Junnon sukuhaaraan ja An-
ne-Marie Andersen pyhä-
järviseen Aaro Rauhan su-
kuhaaraan.  LT
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Laura Pyrrö ja Anna-Marie Andersen Madetoja-konsertin solistit

Yksinlaulujen helmiä 
muistokonsertissa

Sukujulkaisua työstetään 
Madetojan sukuseura ry:n 
Pyhäjärvellä pidetyssä ko-
kouksessa hallituksen pu-
heenjohtajaksi valittiin 
vuosiksi 2007-2010 edel-
leen oikeustieteen lisensi-
aatti Veikko Leskelä Hel-
singistä. Hän toimii myös 
seuran esimiehenä.  Les-
kelä vaikuttaa myös Suku-
seurojen Keskusliitto ry:n 
hallituksessa vuodet 2007-

2009, elokuussa hänet va-
littiin lisäksi Suomen suku-
tutkimuksen toimialan käy-
tännesääntötyöryhmän pu-
heenjohtajaksi.

Varapuheenjohtajaksi 
sukuseuraan valittiin Alpo 
Lehtola Kärsämäeltä. Sih-
teeri- rahastonhoitajana 
jatkaa Reino Laitinen Kem-
peleeltä. Uutena hallituk-
sen jäseneksi valittiin  An-

ne-Marie Andersen Por-
voosta ja uusiksi varajäse-
niksi Kaija Tikanmäki Py-
häjärveltä ja Annikki Kaik-
konen Helsingistä.

Sukututkimusta päätet-
tiin jatkaa. Haasteellisena 
tavoitteena pidetään uuni-
tuoreen sukukirjan valmis-
tumista vuoden 2010 suku-
juhlaan, seuran 25-vuotis-
päiville. Tuolloin juhla pide-

tään Oulussa, säveltäjä Lee-
vi Madetojan syntymä- ja 
koulukaupungissa. 

Juhlassa palkittiin ansioi-
tuneita seuran luottamus-
henkilöitä. Sukuseurojen 
Keskusliiton kultaisen an-
siomitalin kunniakirjoineen 
vastaanotti Veikko Koivu-
kangas Oulunsalosta, ho-
peisen Raija Mikkonen Py-
hännältä, Reino Laitinen 
Kempeleeltä ja Raija Kar-
hu Kärsämäeltä sekä prons-
sisen Elli Hituri Keminmaal-
ta. Tunnustukset jakoi seu-
ran esimies Veikko Leskelä 
ja hallituksen uusi varajäsen 
Annikki Kaikkonen. 

Madetojan Sukuseuran 
sukuviirin sai aktiivisesta 
luottamushenkilötoimin-
nasta Alpo Lehtola, Pyhäjär-
ven kaupungin tervehdyk-
sen juhlaan tuonut kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja Pentti Väisänen sekä py-
häjärviseen Aaro Rauhan 
sukuhaaraan kuuluva juh-
lapuhuja, sukuseuran pit-
käaikainen jäsen, Suomen 
Pankin johtokunnan vara-
puheenjohtaja Matti Loue-
koski. Hänen määräaikansa 
Suomen Pankin johtajistos-
sa päättyy kuluvan vuoden 
lopussa. UL

Sukuseuran hal-
litus yhteiskuvas-
sa. Oikealla pyhä-
järvinen varajä-
sen Kaija Tikan-
mäki, vasemmal-
la takana halli-
tuksen puheen-
johtaja ja esimies 
Veikko Leskelä.

Laura Pyrrön (vas.)  ja Anne-Marie Andersenin loppu-
laulu oli nöyrä kiitos: ”kun laulun lahjan sä annoit”.


