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ASEETTOmuudEN vOImA
TeKSTI JA KUVA Kimmo SalmioAseettomat kädet

peloittavat valtiaita.
Lakkaamaton on vartiointi,
lyöntejä kaupungilla,
ahdistelua hautojen luona,
aseellisia joukkoja ympärillä.

Mutta aseistetut rosvot marssivat
keskellä kaupunkia,
kukaan ei suojele,
kukaan ei vartioi.
Eikö kukaan pelkää?

Katri Vala 1934

Markku Nikulan sekakuorolle sä-
veltämä Aseettomuuden voima on 
STM-musiikin uusia kuorojulkaisu-
ja. Sanat ovat Katri Valan (1901–
1944), jonka runo Aseettomuuden 
voima ilmestyi Kirjallisuuslehdes-
sä 1/1934. äärioikeiston väkival-
taisesta liikehdinnästä Suomessa 
ei tuolloin ollut kulunut montaa-
kaan vuotta. Painovapauslaki ja 
muut poikkeuslait rajoittivat sa-
nanvapautta. Valan runoa käytet-
tiin ainakin kahdesti valtiopetos-
syytteen perustana.

MArKKU niKULA
Säveltäjä Markku Nikula sanoo, 
että runon julkaisuajankohdan ja 
nykyhetken välillä on helppo näh-
dä yhteys. äärioikeiston uhmakas 
esiintyminen on jälleen todelli-
suutta.

Nikula totesi runon luettuaan: 
”Aseettomat kädet peloittavat val-
tiaita. Pelkästään se lause oli niin 
pysäyttävän oivaltava, että mulle 
tuli semmonen fiilis, että tää on 
pakko tehdä. Musiikillisessa muo-
dossa päädyin hartaanomaiseen, 

ei julistavaan, vaan pidättyvään, 
toteavaan.”

Markku Nikula on helsinkiläi-
nen säveltäjä, joka toimii Met-
ropolia Ammattikorkeakoulus-
sa musiikinteorian lehtorina. Hä-
nen musiikilliset juurensa ovat 
rock- ja jazzmusiikissa ja varhai-
set sävellykset ovat näissä tyyleis-
sä. Uudemmat teokset edustavat 
modernia klassista musiikkia, ja 
sävellystuotannossa on sekä ka-
marimusiikkiteoksia eri kokoon-
panoille että soolokappaleita. Ni-
kulan oma instrumentti on säh-
köbasso, jota hän nykyään soittaa 
arabialaista musiikkia esittävässä 
Al Teslim -yhtyeessä.

SävELTäMiSESTä
”Mulla oli jotain ajatuksia olemas-
sa: hyvinkin yksinkertainen, lä-
hestulkoon minimalistinen soin-
tukierto. Mä mittailin tota tekstiä, 
että minkälaisen mielikuvan sil-
lä rakentaa tämmöisen hyvin ar-
kaaisen pohjan päälle, ja se miel-
lytti. luonnostelen kokonaismuo-
don ja piirrän epämääräisiä viivoja  

blankopaperille. Se on semmois-
ta, että minä ymmärrän siitä, kun 
palaan siihen.

Työskentelen kahdesta suun-
nasta, et’ on iso kokonaisuus ja  
sitten semmoinen motiivinen 
mikrotaso, joka tässä tapauksessa 
sisältyi siihen harmoniseen syk-
liin ja niihin pieniin variaatioihin, 
mitä siellä on, ja sitten sen sijoit-
taminen tähän isoon muotoon. 
Tässä tapauksessa se tarkoittaa si-
tä, et’ missä suhteessa ne modu-
laatiot seuraa toisiaan, ja niin et-
tä tavallaan päädytään melkein 
siihen mistä alkaa, elikkä spiraa-
lissa uudelle tasolle. Ja kun tämä 
on valmis, mullon kaikki mietitty-
nä: kappaleen mitta minuuteissa, 
tahtimäärät. Mä rakennan sen ns. 
valmiiksi ja sitten rupean koriste-
lemaan sitä.

Tämä tapahtuu pääasiassa 
päässä ja vasta puhtaaksikirjoitus 
koneella.”

KUoroLAULU
Nikulalle kuorolaulu on uusi asia 
esiintyjänä ja säveltäjänä. Hän to-
teaa: ”Palestrina on ollut ihailun 
kohde mulla pidemmän aikaa, ja 
vanha renessanssiajan vokaalipo-
lyfonia. Sitä olen kuunnellut ihan 
sujuvasti, mutta varsinainen aja-
tus, että voisin laulaa kuorossa 
ja että minä haluan tehdä a cap-
pella -musiikkia, syttyi vasta täs-
sä noin nelisen vuotta sitten, kun 
satuin Helsingin keskustassa ole-
vaan Kuorojen kierros -tapahtu-
maan. en ollut koskaan aikaisem-
min ollut siellä, ja se äänen voima,  

MArKKU niKULA (S. 1959)

• Musiikkioppilaitoksen pop/jazz-teorianopettajan tutkinto ja jatkotut-
kinto. Pop & Jazz Konservatorio (sävellys)
• Filosofian maisteri. Helsingin yliopisto (musiikkitiede)
• Sävellysopintoja (Kaj Backlund, Eero Hämeenniemi, Kaija Saariaho)
• Musiikinteorian opettaja Helsingissä ja Belgiassa (Antwerpen ja Gent)
1990–2000
• Musiikinteorian lehtori. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki.
2000–
• Suomen Musiikintekijät ry:n ja Suomen Säveltäjät ry:n jäsen
• Soittaa bassoa arabialaista musiikkia esittävässä Al Teslim -yhtyeessä
• Koiton Laulun tenori ja varajohtaja

saundi, joka lähti siitä satojen ih-
misten kuorosta Senaatintoril-
la, niin synty semmoinen iloinen 
tunne, että minä koen vielä jotain 
mullistavaa, minä koen jotain uut-
ta. Se oli iso taitekohta ja tykkäsin. 
Samaan aikaan, kun olin kuun-
nellut tätä vanhaa musiikkia, niin 
myös KOM-teatteria, Koiton lau-
lua, Agit-Propia. Pohdin, että toi 
tuntuu semmoiselta, että nyt olisi 
minunkin aika tehdä jotain uusia 
asioita elämässäni, ja tuli aika au-
tomaattisesti, että haluan laulaa 
kuorossa ja Koiton laulu oli ainoa 
kuoro mitä ajattelin.”

Nikula suostui pian uuden 
kuoronsa varajohtajaksi ja opiske-
li kuoronjohtamista ja laulamista. 
”Olen johtanut pienempiä bände-
jä ja big bändiä. Kuoronjohtami-
nen yllätti minut.”

TyöväEn SiviSTySLiiT To 
100 vUoTTA
Aseettomuuden voiman voi kuul-
la sunnuntaina 1.9., jolloin Työvä-
en Sivistysliitto juhlii 100-vuotis-
juhliaan Helsingin Paasitornissa 
Koiton laulun konsertilla. Juhla-
konsertti huipentuu Tomas Tako-
landerin laajan teoksen kantaesi-
tykseen. TSl:n tilaaman teoksen 
esittävät Koiton laulu ja Helsingin 
Konservatorion orkesteri Helsin-
ki Concordia. Baritonisolistina on 
Antti Mähönen ja johtajana kuo-
ron taiteellinen johtaja Tomas Ta-
kolander.
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