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1. Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Hankkeen tavoitteena oli juhlistaa Sibeliuksen juhlavuotta järjestämällä kouluissa, kylissä ja 
kirjastoissa Sibelius-iltamia ja tuoda näin kulttuuria  jokaisen lapsen ja perheen tietoisuuteen 
ja arkeen. Hankkeen avulla oli tarkoitus tehdä Sibelius tunnetuksi pieninä konkreettisina  
tekoina ja yhteisinä tapahtuman valmisteluina. Näin haluttiin mahdollistaa osallisuus ja 
kulttuurikokemukset niillekin, jotka eivät muuten aktiivisesti osallistu kulttuurin 
tuottamiseen ja kuluttamiseen. Sibelius-iltamien avulla haluttiin vahvistaa kylien 
yhteisöllisyyttä ja koulujen asemaa kylien kulttuuritaloina. 

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa monia aisteja puhutteleva interiööri, joka kuvaa 
Sibeliuksen kotia, Ainolaa. Interiöörin avulla haluttiin rakentaa tunnelmakuva Sibeliuksen 
elämästä. Liikuteltavan perusrungon ympärille kukin iltamia järjestävä taho rakensi omista 
vahvuuksista käsin lisämateriaalia ja tapahtumia. Omat tuotokset olivat musiikkia, näytelmiä, 
muotokuvia, erilaisia taideteoksia ja askarteluja sekä  Sibeliukseen liittyviä tarjoiluja. 

Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti muilta osin, mutta kyläyhdistysten mukaansaamisessa ei 
onnistuttu.  

2. Toiminta hankkeen aikana 

2.1. Suunnittelu, interiöörin ja musiikin synty 

Hanke käynnistyi yhteisillä suunnittelutapaamisilla, joissa ideoitiin vaatetusartesaani Leena 
Gustafssonin rakentaman interiöörin ympärille erilaisia tapahtumia ja tarinoita. Hankkeen 
koordinaattori Arja Kitola kirjoitti kouluille ja kulttuuritoimijoille kutsun osallistua Sibelius-
juhlavuoden yhteisiin järjestelyihin. Hankkeen alussa järjestettiin kaksi yhteistä 
suunnittelutilaisuutta. Kutsu on liitteenä 1.  

Interiöörin tueksi kirjoitettiin kooste Sibeliuksen elämästä. Koosteen, interiöörin ja omien 
tuotosten avulla järjestävä taho pystyi rakentamaan kattavan kokonaisuuden Sibeliuksen 
elämästä.  Tarina Sibeliuksen elämästä on liitteenä 2.  

Vakka-Suomen musiikkiopiston opettajat (Maikki Autio, Marja Kalevi, Eija Lehtinen, Sirke 
Ruikkala sekä rehtori Jussi Kauranen) valmistivat oppilaita esiintymisiin. Marja Kalevi ja Jussi 
Kauranen myös esiintyivät itse hankkeen tapahtumissa.  Oppilaista mukana olivat esiintyjinä 
Nea Nyholm (piano), Aleksi Aalto (huilu), Viivi Santala (piano), Lauri Hirvonen (piano), Linnea 
Nuutila (piano). Lisäksi musiikkiopiston kuorojen riveissä lauloi kaikkiaan 30 
musiikkiopistolaista, joka osallistui Laitilan isoon Sibelius-konserttiin. 

 

 

Hankkeen alussa järjestettiin kaksi yhteistä 
suunnittelutilaisuutta.  
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Sibelius-iltamien lavastuksena Ainolaa 
kuvaava liikuteltava interiööri.   

 

 

 

 

Pienet tuolit kuvaavat Sibeliuksen kuutta 
tytärtä. Pienenä kuolleen Kirstin tuoli on 
musta. Ainolan salin vihreä takka soi 
Sibeliukselle F-duurissa. Tarinaan kuuluu 
myös Sibeliuksen sikarinurkkaus, 
kävelykeppi ja borsalino-hattu. 

 

 

 

 

2.2. Tapahtumat ja tuotokset Ravakka-kunnissa 

Hankkeen aikana järjestettiin 12 tilaisuutta, joihin osallistui 1322 henkilöä. Tilaisuuksia 
järjestettiin kouluissa, kirjastossa, kulttuuritalolla sekä vanhusten ja vammaisten 
palvelutalolla. Tilaisuuksia järjestettiin yleisinä tilaisuuksina kirjastossa, koulukohtaisina 
juhlina sekä eri kohderyhmille räätälöityinä tapahtumina. Palaute kaikista tilaisuuksista oli 
erittäin positiivinen. Tapahtumaluettelo ja osallistujamäärät on kuvattuna liitteessä 3. 

 

Ensimmäinen Sibelius-tapahtuma järjestettiin 

Mynämäen kirjastossa pop up -kahvilana. 
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Kulttuuritalo Walon tapahtumiin osallistui 
yhteensä 457 henkilöä. 

 

 

 

Interiöörin oheen järjestettiin paikallisesti erilaisia näytelmiä, musiikkiesityksiä, taide- ja 
kirjanäyttelyitä sekä tarjoiluja. Näytelmissä oli mm. pätkiä Sibeliuksen lapsuudesta, 
roolihahmoja Tuusulajärven taitelijayhteisöstä sekä tapahtumapätkiä Ainolan salista. Walon 
kulttuuritalolla esitetty näytelmä työstettiin Soiva metsä -kirjan tarinan pohjalta. Tarinassa 
lapsenlapset muistelevat pappaansa. Maahanmuuttajille järjestetyssä tapahtumassa näytelmä 
esitettiin englannin kielellä. Joissakin tapahtumissa eläydyttiin Sibeliuksen musiikkiin 
maalaamalla musiikin luomia tunnelmia. 

 

Kodjalassa oppilaiden voimin rakennettiin 170 cm korkea pienoismalli 
Sibelius-monumentista. Monumentti valaistiin ja somistettiin 
vuodenaikojen mukaan. Monumentin valmistumisesta kuvattiin video, 
joka oli osa juhlassa esitettävää näytelmää. Videolla Eila Hiltunen johtaa 
hitsaajaryhmää, joka valmistaa monumenttia. Yhdessä tehty valmis teos 
toi onnistumisen iloa ja juhlavuutta kouluun.  

 

 

 

 

Tapahtumiin oli työstetty monenlaista ohjelmaa ja erilaisia tuotoksia. Seuraavissa kuvissa 
niistä muutamia esimerkkejä. 
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Interiöörin ympärillä järjestettiin myös tarinatuokioita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvaisten vanhan puukoulun +10 asteen 

lämpötilassa päästiin todelliseen  Ainola-

tunnelmaan. 

 

 

 

Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori 

Jussi Kauranen ja pianonsoiton opettaja Marja Kalevi esiintyvät Mynämäen Tainolan 

palvelutalon Sibelius-iltamissa 

 

2.3. Talkootyö 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa talkootyötä arvioitiin tehtävän 220 tuntia. Tapahtumista 

kertyi talkootunteja yhteensä 237 . Talkootyöhön sisältyi mm. interiöörin seinäkkeiden 
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valmistusta ja kokoamista, interiöörin siirtämisiä, musiikki- ja näytelmäesitysten valmistelua 

sekä tapahtumien yleisiä järjestelyjä.  

 

3. Tiedottaminen 

Hankkeesta tiedotettiin sosiaalisessa mediassa, kohderyhmäkutsuilla sekä paikallislehdissä. 

Vakka-Suomen Sanomat kirjoitti tapahtumassa kaksi juttua: 27.10.2015 "Osa laajempaa 

juhlavuoden hanketta: Mynämäen kirjastossa ohjelmallinen Sibeliuksen pop up-kahvila" 

http://vakka.fi/uutiset/kulttuuri-ja-viihde/mynamaen-kirjastossa-ohjelmallinen-sibeliuksen-

pop-kahvila sekä 11.12.2015 "Tarvaisten koululaiset tutustuivat Sibeliukseen". 
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Liite 1. Kutsukirje 

Hyvät vakka-suomalaiset kulttuuritoimijat, koulut ja yhdistykset: 
tervetuloa juhlistamaan Sibeliuksen juhlavuotta! 

Maailmankuulun suomalaisen kansallis-
säveltäjämme Jean Sibeliuksen syntymästä tulee 
8.12.2015 kuluneeksi 150 vuotta. Sitä on syytä 
juhlia! Sibelius muutti Helsingin hälystä 
Järvenpäähän, Tuusulan-järven tuntumaan vuonna 
1904. Uusi koti sai nimen Ainola, Sibeliuksen 
vaimon mukaan. Talo on kansallisromanttinen 
hirsirakennus ja sisältä löytyy mm. laaja kokoelma 
taiteilijaystävien teoksia. Ainolaa ympäröi upea 

luonto ja puutarha. Luonto oli Sibeliuksen tärkein inspiraation lähde ja hän teki pitkiä 
kävelyretkiä Tuusulanjärven ympäristössä. Sibeliuksen musiikissa kuulemme vahvasti 
Suomen luonnon äänet: metsät, järvet, kurjet, joutsenet ja myrskyt. Sibeliuksen lempilinnut 
olivat kurki ja joutsen ja hän sävelsi pianokappaleet viidelle suomalaiselle puulle: kuuselle, 
männylle, koivulle, haavalle ja pihlajalle.  

Tuusulanjärven ympäristö oli sata vuotta sitten aktiivinen kulttuuriyhteisö ja siellä luotiin 
Suomen taiteen kultakauden merkkiteoksia. Sibeliuksen sinfonioiden lisäksi siellä syntyivät 
mm. Halosen ja Järnefeltin maalaukset sekä Juhani Ahon romaanit. Kodit muodostivat 
ainutlaatuisen kulttuuriyhteisön. Kulttuuri ja taide oli heille työ ja harrastus. Tuusulanjärven 
taiteilijat kokoontuivatkin usein yhteen juhlimaan ja viettämään iltamia. 

Sibeliuksen juhlavuonna on hyvä matkata ajatuksissa hetkeksi Tuusulanjärven maisemiin 
Ainolan taloon. Kutsumme teitä järjestämään kanssamme "kulttuuri-iltamia" Ainolan 
tapaan. Rakennamme Sibeliuksen juhlavuoden viettoa varten helposti siirrettävän 
interiöörin, jonka avulla luomme tunnelmakuvan Sibeliuksen elämästä. Tunnelman avulla 
astutaan hetkeksi aikaan, jolloin suuri säveltäjä istui pianon ääressä soittamassa ja 
säveltämässä Ainolan salissa. Interiöörin rungon rakentaa vaatetusartesaani Leena 
Gustafsson. Perusrungon ympärille kukin voi rakentaa omannäköistään Ainolaa. Tarkoitus on 
tuoda Sibelius tutuksi mahdollisimman monelle itse tehden ja osallistuen. Perusnäyttely 
kiertää kunnasta toiseen ja viipyy 1-2 viikkoa yhdessä paikassa.  

Sibelius-iltamien ohjelma 

Vakka-Suomen musiikkiopisto järjestää iltamiin noin puolen tunnin mittaisen 
musiikkiohjelman, joka koostuu Sibeliuksen säveltämästä musiikista. Musiikkiopisto sitoutuu 
osallistumaan yhteen iltamaan jokaisessa Vakka-Suomen kunnassa. Musiikkiopiston ohjelman 
lisäksi jokainen iltamat järjestävä taho järjestää toisen puolikkaan omaa ohjelmaa. Musiikin  
lisäksi ohjelmaan voi kuulua esim. pienoisnäytelmä, tietokilpailu, tarinoita Sibeliuksen 
elämästä, levyraati, lyhytelokuva, valokuva-, kirja- tai soitinnäyttely tai vaikkapa musiikki- ja 
kuvavinkkausta. Ainolan seinille voi tehdä muotokuvia ja muuta taidetta, 
kansallisromantiikan aikakauden villalankakirjontatöitä ja muuta kuviomaailmaa, Suomen 
lippuja, nuotteja, kunniaseppeleita. Ryhmän yhteistyönä voi syntyä vaikkapa Sibelius-
monumentti.  
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Iltamissa myös nautitaan yhdessä hyvää tarjoilua. Iltamien tarjoilun avulla joku taho (esim. 
oppilaskunta, vanhempain- tai kyläyhdistys) voi kerätä rahaa omaan toimintaansa. Jotkut 
voisivat suunnitella vaikkapa Sibelius-leivoksen. Iltamat voi pitää päivällä tai illalla, arkena tai 
pyhänä, miten vaan parhaiten kunkin toimijan omaan aikatauluun sopii. Mikäli otat 
Musiikkiopiston osuuden iltamien ohjelmaan, sovi siinä tapauksessa aikataulusta hyvissä 
ajoin Musiikkiopiston rehtorin kanssa.  
 
Ravakan rahoitus 
 
Ravakka-ohjelma rahoittaa tätä yhteistä projektiamme. Voimme antaa jokaiselle 
järjestäjätaholle pienen summan materiaalihankintoja varten. Ravakan rahoitusosuutta voi 
käyttää ainoastaan Ravakka-kunnissa, joten näin ollen Taivassalon ja Kustavin 
materiaalihankintoja emme voi rahoittaa. Musiikkiopiston järjestämä ohjelmaosuus on 
kaikille ilmainen. Koska Ravakka rahoittaa toimintaa, iltamista ei saa periä pääsymaksua. 
Lisäksi jokainen yhteistyötaho sitoutuu tekemään talkootyötä iltamien järjestämiseksi. 
Talkootyö voi olla esim. oman näyttelyn pystytys ja purku ja muu iltamien järjestelyissä 
auttaminen, ohjelman tuottaminen sekä interiöörin kuljetus. Talkootyön tiedot tulee kerätä 
erilliselle Ravakan lomakkeelle. Tavoitteena on, että jokaisesta iltamasta kertyy talkootyötä 
yhteensä vähintään 30 tuntia. 
 
Kutsumme nyt asiasta innostuneita toimijoita yhteisen suunnittelun pariin. Tervetuloa 
keskiviikkona 14.10. klo 15 Mynämäen kirjastoon ideoimaan yhdessä mitä kaikkea 
Sibelius-iltamat voisivat olla. Samalla saat tutustua tarkemmin Leena Gustafssonin 
työstämään Ainola-interiööriin. Ilmoita osallistumis-halukkuudestasi projektikoordinaattori 
Arja Kitolalle. Hän myös vastaanottaa ilmoittautumiset yhteiseen suunnittelupalaveriin. 
Arjalta voit myös varata Ainolan interiöörin omaan kuntaasi tai kouluusi. Interiööri kiertää eri 
paikoissa varausjärjestyksessä ja sitä voi varata 2.11.  alkaen toukokuun loppuun saakka.  
 
Tervetuloa mukaan, tehdään tästä yhdessä ikimuistoinen Sibelius-tapahtuma! 
 
Tuulia Toivola 
Vakka-Suomen Musiikkiopiston kannatusyhdistyksen pj 
tuulia.toivola@laitila.fi, puh. 050-5741845 
 
Jussi Kauranen 
Vakka-Suomen Musiikkiopiston rehtori 
jussi.kauranen@laitila.fi, puh. 050 310 2998 
 
Arja Kitola 
Sibelius 150 -hankkeen koordinaattori 
arja.kitola@tmikitola.fi, puh. 050-441 8660 

 

  

mailto:arja.kitola@tmikitola.fi
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Liite 2. Tarina Sibeliuksen elämästä interiöörin tueksi 

 

Tervetuloa  Ainolaan! 

kansallissäveltäjämme kotiin Järvenpäähän, Tuusulanjärven rannalle.  

 

Muistisanat 

- lapsuus ja nuoruus: nimi (Johan Julius Christian), perhe (isä Gustaf Christian, äiti Anna 
Charlotta, sisko Linda, veli Christian), isän kuolema lavantautiin 

- koulunkäynti, rauhaton oppilas, joutui usein istumaan opettajan pöydän alla 

- musiikkiopinnot Suomessa ja ulkomailla (Julia-tätin opissa sukkawartaalla sormille) 

- ystäväpiiri (Järnefeltit, Aho, Halonen, Edefelt, Gallen-Kallela) 

- tutustuminen Ainoon, kolmiodraama Juhani Ahon kanssa 

- avioliiton onni ja ongelmat 

- ryyppääminen ja köyhyys (viftaaminen) 

- Aino: sivistynyt, ahkera, taitava nainen, toimi lasten kotiopettajattarena 

- muutto Ainolaan (rantatontin ostoyritys), Ainolan tyyli, värit 

- elämäntapa tuhlaileva, hieno pukeutuminen, kulinaristi, hyvä ruoka 

- sikarinurkkaus, tuhkakuppien tarina 

- Steinway lahjoituksena -> ulosotto, kansalaiskeräys pelasti 

- millainen isänä 

- tapa säveltää, joutsenet, kurjet, luonto, rauha, luonto-orientoitunut sävelrunoilija 

- keskeiset teokset, sinfoniat, puut, isänmaallinen musiikki, Kalevala, Karelia 

- työ Suomessa ja ulkomailla: yli 300 teosta, johtanut sävellyksiään monissa maissa 

- kuolema, kurjen tervehdys, haudattu Ainolan puutarhaan 
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Vinkattavat teokset 

SKS. 2015. Ainola, Sibeliusten koti Järvenpäässä 

Lehmusoksa Risto ja Ritva. 2014. Jean Sibeliuksen pöydässä 

Kirves Jenni. 2015. Aino Sibelius - ihmeellinen olento 

Enni Mustonen: Lapsenpiika 

Salokannel & Seppovaara: Tuusulajärven taitelijaelämää 

Bagge & Savolainen: Hämeenlinnan Janne 

Kirkkopelto: Soiva metsä -Jean Sibeliuksen matkassa 

 

Tämä tarina on koottu ensisijaisesti aikuisia ajatellen. Muokkaa lapsille ja nuorille 
ikään sopivaan muotoon! 

Jannen lapsuus ja nuoruus 

Sibelius syntyi 8.12. 1865 Hämeenlinnassa lääkäri Gustaf Christianin ja rovastin tytär Maria 
Charlottan perheeseen, Lindan ja Christianin veljeksi.  Hänet kastettiin Johan Julius 
Christianiksi ja mutta häntä päätettiin kutsua Janneksi tohtori Sibeliuksen veljen, 
kauppalaivankapteeni Johan "Janne" Sibeliuksen muistoksi. Opiskelu-vuosinaan hän alkoi 
käyttää setänsä Johan Sibeliuksen jäämistöstä löytyneitä nimikortteja. Niissä setä oli ajan 
muodin mukaan kirjoittanut nimensä ranskalaisittain. Janne kirjoitti Pehr-sedälleen: Jean on 
minun musiikkinimeni". Näin jälkimaailma tunteekin Johan Christian Julius ”Janne” 
Sibeliuksen nimellä Jean Sibelius. 

Jannen varhaislapsuuden tragedia tapahtui kesken suurten katovuosien heinäkuussa 1868, 
kun isä kuoli lavantautiin. Sibelius oli tuolloin vasta 3-vuotias. Sibeliuksen isältä jäi suuret 
velat ja äiti lapsineen muutti takaisin lapsuuskotiinsa. Kesät perhe vietti Jannen isänäidin 
Katarina Fredrika Sibeliuksen ja tädin Evelina Sibeliuksen luona Loviisassa. Loviisassa 
osallistuttiin aktiivisesti musiikki- ja runoiltoihin.  

Koulussa Janne oli melko rauhaton poika ja hän joutui usein opettajattaren pöydän alle 
häpeämään. Sibelius oli hajamielinen oppilas ja hän kirjoitti oppitunneilla vihkojensa 
marginaaleihin mieluummin nuotteja kuin muistiinpanoja. Kun muut lukivat läksyjä, Janne 
soitti pianoa ja viulua. Janne pärjäsi kuitenkin hyvin esimerkiksi matematiikassa ja 
kasviopissa. Vapaa-aikanaan hän oli lukutoukka, postimerkkien ja kasvien keräilijä, luonnossa 
samoilija ja murrosikään tultuaan myös metsästäjä. Poika myös luki paljon ja ihaili 
Runebergia. Ylioppilaskokeessakin Janne vastasi vain välttämättömän ja tuherteli lopun 
paperia täyteen nuotteja.  Opettajia arvelutti lähettää tuhrittu paperi 
ylioppilastutkintolautakunnalle, kun pelkäsivät Jannen sen takia reputtavan. Kaikki sujui 
kuitenkin hyvin ja Jannesta tuli ylioppilas.  

Soitto-opintonsa Janne aloitti Julia-tätinsä opissa.  Julia-täti yritti opettaa Jannelle 
pianonsoittoa systemaattisemmin, lyöden ”sukkawartaalla sormille” jokaisen väärän äänen 
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jälkeen. Janne ei tykännyt lainkaan moisista sormiharjoituksista, hän keskittyi mieluummin 
improvisoimaan. Viulutunnit Sibelius aloitti vasta lähes 16-vuotiaana paikallisen 
sotilaskapellimestarin opastuksella, ja alusta pitäen viulu otti hänet kokonaan valtoihinsa. 
"Tästedes oli kymmenen vuoden ajan hartain toivoni, minun kunnianhimoni ylväin päämäärä 
tulla suureksi viuluvirtuoosiksi." Piano oli Sibeliukselle lähinnä vain säveltämisen väline. 

Jannen musiikkiopinnot 

Sibelius aloitti lakimiehen opinnot Keisarillisessa Aleksanterin yliopissa Helsingissä, mutta 
hyvin nopeasti musiikki vei hänet mukanaan. Hän keskeytti lakiopinnot vuoden jälkeen ja 
siirtyi opiskelemaan Helsingin musiikkiopistoon, nykyiseen Sibeliusakatemiaan. Sibeliuksen 
eteneminen opinnoissa oli nopeaa, ja jo varhain häntä luonnehdittiin musiikkineroksi. 
Helsingin jälkeen vuorossa oli opiskelu ulkomailla. Sibelius ei kuitenkaan suunnannut 
Pietariin Rimski-Korsakovin oppiin, vaan lähti Saksaan ja Itävaltaan. Erityisesti hän viehättyi 
Wienin avoimeen kansainväliseen ilmapiiriin, seurapiireihin, kahviloihin ja uusiin muusikko-
tuttavuuksiin. Kaikkialla kaikuvat Straussin valssit ottivat hänet valtoihinsa.  

Nuoruusvuosien tunteita ja tapahtumia 

Sibeliuksen ystäväpiiriin Helsingissä kuuluivat Robert Kajanus, Juhani Aho ja Järnefeltin 
sisarukset. Siinä joukossa Sibelius tapasi tulevan vaimonsa Ainon. Armas Järnefelt puhui usein 
sisarelleen Ainolle lahjakkaasta säveltäjäopiskelija Jannesta. Kun Aino ja Janne tapasivat 
ensimmäisen kerran, Jannen kiinteä ja kiihkeä katse vangitsi Ainon samantien. Ainon veljet 
eivät pitäneet siitä ja Arvid-veljellä olikin tapana sanoa Jannelle: älä katsele noin minun 
sisartani. Aino ihastui Janneen heti, mutta ei vielä tuossa vaiheessa saanut vakavaa 
vastakaikua. Samaan kaveriporukkaan kuulunut Juhani Aho oli erittäin ihastunut Ainoon 
mutta Aino haaveili ainoastaan Jannesta. Juhani Aho sai Ainolta rukkaset ja lähti potemaan 
rakkaussurujaan Pariisiin. Siellä hän kirjoitti paheksuntaa herättäneen teoksensa "Yksin" (v. 
1890). Kirjan luettuaan Jean Sibelius kirjoitti Ainolle suunnittelevansa Ahon haastamista 
kaksintaisteluun.  Sibelius ymmärsi rakkautensa Ainoa kohtaan ja kirjoitti myöhemmin 
Ainolle kirjeessä: " Minä olin sinun vankisi jo silloin, mutta minä hangoittelin vastaan". 
Syksyllä 1890 Ainon ja Jannen suhde kehittyi nopeasti ja he menivät salaa kihloihin erään 
konsertin jälkeen, kun Janne kosi Ainoa saattaessaan tämän kotiportille. He menivät naimisiin 
vuonna 1892.  

Jannen ja Ainon avioliitto 

Rakastaminen tuossa suhteessa ei ollut helppoa. Suhdetta koettelivat monet ongelmat: Janne 
viihtyi liikaa kapakoissa - erityisesti hotelli Kämp oli suosikkipaikka - ja välillä hän ryyppäsi 
päiväkausia. Hän oli hermoheikko alkoholisti. Lisäksi hän oli uskoton ja sai siveettömän 
elämän seurauksena sukupuolitaudinkin. Janne oli holtiton raha-asioissa ja osaamaton 
käytännön töissä. Kaikkein rankin koettelemus heitä kohtasi Kirsti -tyttären kuoltua 1-
vuotiaana lavantautiin. Puolisot surivat tytärtään läpi koko elämänsä. Jean Sibelius suri niin 
syvästi ettei koskaan puhunut Kirstistä. Ainolla oli voimakkaita masennuskausia, perheen 
talous oli usein heikoilla ja he joutuivat olemaan pitkät ajat erossa toisistaan kun Janne oli 
sävellysmatkoilla maailmalla. Avioliitto kesti pitkälti Ainon henkisten voimavarojen 
kannattelemana. Hän oli päättänyt pyhittää elämänsä miehelleen ja tämän taiteelle. Heidän 
suhteessaan rakkaus oli kiihkeää ja intohimoista. Suhde kesti, koska molemmilla oli luja tahto 
olla yhdessä.  
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Ainolaan 

Elämä Helsingissä oli käynyt sävellystyön ja perhe-elämän kannalta liian rasittavaksi vilkkaan 
ravintolaelämän takia. Päästäkseen eroon usein pitkäksi venähtäneistä ravintolaistujaisista ja 
saadakseen säveltämisrauhaa Sibeliuksen alkoivat suunnitella muuttoa pois Helsingin 
hälinästä. Moni ystävistä esim. Eero Järnefelt, Juhani Aho ja Pekka Halonen olivat muuttaneet 
Järvenpäähän Tuusulanjärven rannalle. Sieltä Aino ja Jannekin alkoivat katsella tonttia omalle 
talolleen. Sibelius kuitenkin etsi tuloksetta tonttia Tuusulanjärven rannalta, sillä maiden 
omistaja, Vanhakylän kartanon omistaja ei halunnut myydä tonttia niin holtittomalle miehelle 
kuin Jean Sibelius. Akseli Gallen-Kallelan maalaama taitelijatoverusten ravintolailtaa kuvaava 
Symposium-sommitelma oli herättänyt erittäin paljon pahennusta. Symposiumissa pöydän 
ääressä istuvat Robert Kajanus ja Jean Sibelius, takana irvistelee itse taiteilija ja neljäs henkilö 
on jo sammunut. Kaikki herrat ovat silminnähden humalassa. Teos synnytti skandaalin. 
Sibelius sai juopon dekadentin maineen ja sen vuoksi jäi tontti saamatta Tuusunjärven 
rannalta.  Vanhakylän omistaja sanoi, että ihminen, joka on ollut mallina sellaisessa taulussa 
kuin Akseli Gallenin Symposium, ei ikinä pääse Vanhakylän asukkaaksi. Niinpä Sibelius 
tyytymään vähän kauempaa löytyneeseen Kyrölän perintötaloon kuuluneeseen tonttiin. 
Rakentaminen oli vaikeaa, koska Sibelius oli pahoin velkaantunut jo ennestään. Talo-projekti 
oli kuitenkin Sibeliukselle niin tärkeä, että hän oli peräti kuukauden ajan juomatta. Hän 
kirjoitti ystävälleen: "tämä talo on  -kuten tiedät - taiteelleni välttämättömyys, sen vuoksi on 
kysymys niin paljosta.  

Ja vihdoinkin, vuonna 1904 Sibeliukset muuttivat omaan kotiin Järvenpäähän. Koti sai 
nimekseen Ainola. He liittyivät osaksi aktiivista kulttuuriyhteisöä, jossa luotiin Suomen 
taiteen kultakauden merkkiteoksia. Sibeliuksen sinfonioiden lisäksi siellä syntyivät mm. 
Halosen ja Järnefeltin maalaukset sekä Juhani Ahon romaanit ja Erkon runot. Kodit 
muodostivat ainutlaatuisen kulttuuriyhteisön, jolle kulttuuri ja taide olivat työ ja harrastus.  

Ainolan rakennuksen piirsi arkkitehti Lars Sonck. Talo on kansallisromanttinen 
hirsirakennus, jonka sisustus on persoonallinen kokonaisuus perittyä, lahjaksi saatua ja 
uutena hankittua esineistöä. Aino Sibelius suunnitteli myös itse kalusteita. Sibeliuksen vävy, 
näyttelijä Jussi Snellman kuvasi appivanhempiensa kotia v. 1926 seuraavasti: "Ei Ainolassa 
ole ylellistä eikä komeilevaa. Sibeliuksen mestarisävellyksiä soitetaan valtamerien 
takana kauimpana lännessä ja eteläisimpänä idässä, mutta mestari itse asuu 
pärekattoisessa majassa. Puinen permanto kajahtaa hänen askeleittensa alla ja 
pehmeän kellahtavat seinähirret saavat olla muun perheen mukana hänen 
säveleittensä ensimmäisinä kuulijoina. Mutta kaunista täällä on, ainutlaatuisen 
persoonallista ja taiteellisen kodikasta. Ylimyksellisen omintakeista on Ainolassa 
vanhoja perittyjä huonekaluja, ikähimmeitä peilejä, hentokoristeisia kynttiläkruunuja, 
ryijyjä, mattoja sekä kokonainen kokoelma tauluja ja veistoksia, mitä komeimpia ja 
arvokkaimpia, joita taiteilijat itse ovat säveltäjälle ystävänlahjoina omistaneet".  

Sibelius halusi kotiinsa värejä, hän kuuli värit musiikkina. Hän halusi saliinsa ehdottomasti 
vihreän kaakelitakan, joka soi hänelle F-duurissa. Salin keltaiset värit soivat hänelle D-
duurissa. Arabian kaakeleilla vuoratun  uunin suunnitteli Lars Sonck. Komea italialainen 
empirepeili ja uusrokokootyyliset kattokruunut ovat kuuluneet tälle merikapteenisedälle, 
jolta Sibelius otti nimen Jean.  Salin seinillä oli useita seppeleitä, joita siihen aikaan 
luovutettiin erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Seinillä oli erittäin paljon taitelijaystävien 
lahjoittamia taideteoksia. Ainon muotokuva on veljensä Eero Järnefeltin maalaama. 
Sibeliuksen muotokuva on Edefeltin tekemä.  
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Sibelius sai Steinway-flyygelin lahjaksi täyttäessään 50 vuotta. Lahjakeräykseen oli 
osallistunut kaikkiaan 144 Sibeliuksen musiikin ihailijaa. Tuolloinkin Sibelius oli edelleen niin 
velkaantunut, että flyygeli meinasi mennä samantien velkojille.  

Sibeliuksella oli oma sikarinurkkaus ja hänellä oli käytössään useita tuhkakuppeja. Kerrotaan, 
että Sibelius karisti tuhkaa eri tuhkakuppeihin riippuen mielialastaan. Aino Sibelius tiesi 
tuhkakuppeihin katsoessaan millä tuulella hänen miehensä tänään oli.  

Ainolan keittiö oli valoisa, vaalea, räsymattoinen iso tuvanoloinen huone, jossa oli iso 
leivinuuni. Keittiön vieressä oli palvelijainhuone. Ainolassa oli iso puutarha. Aino hoiti puu- ja 
kasvitarhaansa suurella rakkaudella ja Ainolan kellarit täyttyivät oman puutarhan antimista. 
Talo oli ruuan suhteen lähes omavarainen. Hyvä ruoka oli Sibeliukselle erittäin tärkeää. Hän 
oli herkuttelija ja hän oli asiantuntija kulinaarisissa asioissa. Rahapulastaan huolimatta 
Sibelius aterioi matkoillaan aina hienoissa ravintoloissa. Ainolassa syötiin tavallista 
kotiruokaa, jonka valmisti keittäjä Helmi Vainikainen. Sibeliuksen suurinta herkkua olivat 
lintupaistit tumman punaviinikastikkeen kera. Kastike oli parhaimmillaan vasta kun "iloinen 
C-duurinen punaväri" oli muhinut melankoliseksi eli tummaksi. Sibelius itse ei koskaan 
osallistunut ruuanlaittoon, koska hänen valkoiset kalvosimensa olisivat voineet tahriintua. 
Yhden asian hän kuitenkin hoiti ruokapöydässä: hän piti salaateista ja valmisti 
salaatinkastikkeen aina itse.  

Elämä Ainolassa oli monista myrskyistä huolimatta vakaata ja rauhallista. Vanhin tytär Eva on 
kertonut lapsuutensa Ainolasta: "Kun me lapset olimme pieniä, niin meistä tuntui, että Ainola, 
kotimme, oli laiva, joka purjehti aavalla merellä: ei mikään ollut varmaa sen ulkopuolella". 
Suomi eli kiristynyttä venäläistämiskautta, joka huipentui kenraalikuvernööri Bobrikovin 
murhaan v. 10904 sekä suurlakkoon v. 1905. Muutto Ainolaan ei merkinnyt kokonaan 
vetäytymistä maalle. Sibelius vietti sekä yksin että perheensä kanssa pitkiä aikoja ulkomailla. 
Asioita hoitaessaan hän viipyi paljon myös Helsingissä. Sibelius ei myöskään halunnut 
"maalaistua". Hän kertoo nähneensä kovin monta esimerkkiä maalle muuttaneista 
ystävistään, jotka olivat niin sanotusti laskeutuneet. Hän päätti ettei laskeudu ja pukeutui aina 
pukuun, hattuun ja käytti kävelykeppiä. Aino piti siitä, että Janne oli aina tiptop. Oli varmasti 
humoristinen näky nähdä Sibelius yhdessä Juhani Ahon kanssa ongella. Herrat istuivat 
veneessä tuijottaen ongenkohoa: Juhani Aho  kalastajan asussa, Sibeliuksella tärkätty kaulus 
ja valkoiset kalvosimet. 

Elämää Ainolassa 

Koska Tuusulassa ei ollut koulua, kaikki tyttäret saivat kotiopetusta äidiltään Ainolta. Aino oli 
monipuolisesti sivistynyt nainen, hän soitti pianoa, puhui viittä kieltä, toimi tyttärien 
kotiopettajana, oli taitava puutarhuri, suunnitteli huonekaluja ja mm. Ainolan saunan.  

Ainolan ympärillä oli laaja metsä ja puutarha. Ne olivat sekä Ainolle että Jannelle erittäin 
rakkaita paikkoja. Sibelius koki luonnon runollisen mystiseksi voimaksi. Metsää hän nimitti 
temppelikseen. Hänellä oli erittäin tunnepohjainen suhtautuminen lintuihin, joista joutsenilla 
ja kurjilla oli hänelle aivan erityinen merkitys. Sibeliuksen luontorakkautta on kuvattu 
seuraavasti: " Hän rakastaa jokaista koivun oksaa ja katajaa metsässään, jokaista 
kukkasta puutarhassa. Hän tarkkailee sydämellään pikkulintuja ja perhosia ja tuntee 
syvästi jokaisen auringonlaskun." 
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Suuri murhe Ainolla oli Jannen alkoholin käytöstä. Janne viipyi ryyppyreissuillaan 
päiväkausia. Aino soitti kerran Kämpiin ja kysyi milloin Janne aikoi palata kotiin. Janne 
vastasi, että "Rakas Aino, minä en ole ennustaja, minä olen säveltäjä". Välillä Sibelius joutui 
kapakkatappeluihin. Hän alkoi myös kärsiä kurkkukivuista ja kurkusta löydettiin 
syöpäkasvain. Sibelius leikattiin monta kertaa ja hän kärsi suurista kivuista. Kauhistunut 
Sibelius lopetti alkoholin käytön ja tupakanpolton. Kieltäytymistä kesti lähes 7 vuotta. 
Kurkkuleikkauksen jälkeen alkoivat Ainon onnellisimmat vuodet, kun raitistunut Sibelius 
keskittyi sävellystyöhön. Noina onnellisuuden vuosina pääsivät oikeuksiinsa myös 
Sibeliuksen luonteen parhaat puolet: rakastettavuus, eloisuus, huumorintaju, henkevyys, ne 
ominaisuudet, joihin Aino oli syvästi rakastunut. Myös lastensa seurassa hän oli iloinen ja 
leikkisä, syvästi lapsiinsa kiintynyt isä. Siitä huolimatta nämä ihanat olennot kävivät välillä 
hänen hermoilleen. Hän valitti päiväkirjalleen: " vieressäni ovat kaikki lapset, joitten jokellus 
ja ilonpito tärväävät kaiken. 

Myös Sibeliuksen suhde rahaan tuotti Ainolle jatkuvaa murhetta. Sibelius ei osannut lainkaan 
käsitellä rahaa. Kun rahaa sattui tulemaan, se kaikki myös pantiin menemään. Sibelius oli 
rahan käytössä sekä avuton että ruhtinaallisen runsaskätinen ja tunsi vain yhden tyylin elää: 
aristokraattisen. Kaiken oli oltava parasta: mittatilauspuvuista ja käsin tehdyistä jalkineista 
lähtien. 

Sävellystyö 

Sibelius tarvitsi ehdotonta rauhaa. Talossa ei ollut vesijohtoja eikä keskuslämmitystä, koska 
niiden hurina olisi häirinnyt. Vesi kannettiin sisälle ja talo lämmitettiin puilla. Lapset eivät 
saaneet harjoitella kotona soittoläksyjä. Tyttäret harjoittelivat soittoläksynsä Sibeliuksen 
päiväkävelyn aikaan tai sitten Ahojen luona tai Ainolan pannuhuoneessa, jonne vanha piano 
siirrettiin flyygelin tieltä. Perheen elämä toimi Sibeliuksen rytmin ja tarpeiden varassa.  

Sibeliuksen sävellysten määrä on huikaiseva. Hän sai innoituksensa suomalaisesta luonnosta. 
Sibeliusta kutsutaankin  luonto-orientoituneeksi sävelrunoilijaksi.  Harva säveltäjä on 
kyennyt vangitsemaan yhtä osuvasti oman kansansa myyttejä, historiaa ja luontoa säveliin 
kuin Sibelius.  Hän mm. sävelsi pianokappaleet viidelle suomalaiselle puulle: kuuselle, 
männylle, koivulle, haavalle ja pihlajalle. Hänen keskeiset teoksensa ovat seitsemän sinfoniaa, 
viulukonsertto sekä laajat orkesteriteokset Finlandia, Kullervo, Satu ja Lemminkäis-sarja. 
Lisäksi hän sävelsi satakunta yksinlaulua, pianokappaleita, kuoroteoksia, kamarimusiikkia ja 
näytelmämusiikkia. Kuorolaulut kattavat laajan kirjon sisältäen taidemusiikkia, 
lastenmusiikkia, isänmaallisia marsseja ja juomalauluja. Sibeliuksen musiikilla oli merkittävä 
rooli Suomen itsenäistymisprosessissa. Hän sävelsi musiikkia isänmaallisiin tilaisuuksiin. 
Näistä teoksista merkittävin on Sibeliuksen tunnetuin sävellys Finlandia. Venäläisten pelossa 
teosta esitettiin aluksi eri nimillä. Finlandian säveleen on sanoitettu mm. virsiä.  

Sibelius on säveltänyt yli 300 teosta ja on johtanut sävellyksiään Pohjoismaiden, Berliini ja 
Wienin lisäksi Roomassa, Pariisissa, Pietarissa, Moskovassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa. 

 

Sibeliuksen kuolema 

Syyskuun lopulla 1957 kurkiparvet lensivät Ainolan yli muuttomatkallaan kohti etelää. 
Sibeliuksen seuratessa portailta niiden lentoa yksi kurki erkani, teki kunniakierroksen 
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Ainolan yllä ja liittyi sitten taas muiden  joukkoon. 20. syyskuuta Sibelius tunsi huimausta 
herätessään ja kesken aamiaisen hän lyyhistyi pöytää vasten. Hän kuoli aivoverenvuotoon 91-
vuotiaana ja sai kuolla rakkaassa Ainolassa. Sibeliuksen kuoleman vuoksi YK:n yleiskokous 
vietti hiljaisen hetken ja puheenjohtaja lausui muistosanat: Sibelius kuului koko maailmalle. 
Musiikillaan hän rikastutti koko ihmissuvun maailmaa. Sibelius haudattiin valtion 
kustannuksella Ainolan puutarhaan. Aino eli vielä 13 vuotta ja asui koko ajan Ainolassa. 
Vuonna 1972 Jean Sibeliuksen tyttäret myivät Ainolan Suomen valtiolle kotimuseoksi. Ainola 
avattiin yleisölle 1974. 

 

Tarinan lähteet: SKS. 2015. Ainola, Sibeliusten koti Järvenpäässä 

Lehmusoksa Risto ja Ritva. 2014. Jean Sibeliuksen pöydässä 

Kirves Jenni. 2015. Aino Sibelius - ihmeellinen olento 
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Liite 3. Hankkeen tapahtumat ja osallistujamäärät 

 

 

 

 

 

 


