
onkilahden musiikkiluokkalaiset ovat opettajiensa johdolla tehneet työtä alkuperäisen
suomalais-ugrilaisen musiikin säilymiseksi.
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Kevyen musiikin alalla jYl-

läävä etnobuumi on saanut
nuorison kiinnostumaan kan-
sanperinteestä, kansallisista
frhiokohdirtu ia kalevalaisista
sävelmistä. Moni ulkomaita
myöten menestynyt YhtYe on
kävttänvt lähteenään ia innoit-
taiänaan esimerkiksi kantelet-
taren runoja.

Muoti-ilmiöksi kohonnut tai
kohotettu kansanPerinteen ar-
vostus tuottaa valitettavan
usein myös musiikillista etno-
mössöä, jossa suomalaiseen
runkoon on ympättY erilaisia
vaikutteita ympäri maailmaa'
Suomen kansan rikas henkinen
runo- ia lauluaarre uhkaa huk-
kua vieraiden ainesten sekaan.

Vaasan Onkilahden ala-as-
teen musiikkiluokkalaiset ovat
opettaiiensa Ritva Käräjä-
niäen- ja Györg.v- Kadarin
iohdolla tehneet pitkään arvo-
kasta työtä kotimaisen laulu- ja
leikkiperinteen elvyttämiseksi.
Tuoreimmat näytöt ovat äsket-
täin iulkaistut kaksi musiikki-
kaseitia.

S uomalais - ug rilai s ia mais e'
mia -koosteessa Onkilahden
musiikkiluokat esittävät viro-
laisen Veljo Tormisin kokoa-
mia suomensukuisten kansojen
sävelmiä. Tormis on virolaisen
kuorosävellysperinteen merkit-
tävimpiä edustajia. Hän hYö-
dvntää tuotannossaan kansan-
pårinteestä saamiaan vaikuttei-
ta.

Tormisin sävellysten lisäksi
kasetilla on unkarilaisten Zol'
tan Kodalyn, Bela Bartokin ja
Jeno Adamin sekä kotimaisen
nykysäveltäjä Pekka Kostiai-
sen suomalais-ugrilaisten ru-
nojen pohjalta laatimia teoksia.

Omista
juurista

Pois pilvi päivön Pöiiltö on
musiikkipaketti, joka koostuu
kasetista ja lauluvihkosta' On-
kilahden ala-asteen musiikki-
luokkalaiset laulavat ja leikki-
vät suomalaisten Perinnelaulu-
jen myötä opettajinaan Ritva

Käräjämäki, GyörgY Kadar ja
Virpi Lipponen.

"Vihkoon ia kasetti in on
kerätty oman- kansan lauluja'
ioilla vielä 50 - 100 vuotta
sitten suomalaiset viihdYttivät
itseään ilossa ja surussa. Ne
edustavat omia juuriamme,
omaa sävelkieltämme, jossa
voimme tuntea olevamme ko-
tona," Lipponen kirjoittaa esi-
puheessa.- 

Onkilahden opettajien mie-
lestä musiikinoPetuksen tulee
lähteä liikkeelle omista juuris-
ta. Vihkossa olevia lauluja ei
ole opetettu laPsille Pelkästään
tätä iulkaisua vartenr vaan
kouluir musiikinoPetus raken-
tuu niiden varaan.

Koosteessa on mukana mo-
nia tuttuja lauluja tyyhin Noitrt
laulan ioita tiiiön, PiiäskYlöi-
nen päivälintu ia Körö, körö
kirkioon. Paljön löYtYY jo
unohtuneita, kauniita sanaleik-
kejä ja sävelmiä, jotka toivot-
tavasti leviävät tämän äänlt-
teen myötä kouluihin.
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