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TOLPOJEN TARINA
YKSINÄYTÖKSINEN, 6-KOHTAUKSINEN KIRKKO-OOPPERA
Kirjoittanut Paavo Joensalo 1998 / 2018 / 2020 / 2022

Pääosat:
* THEODOR Johan Tolpo (1822–1868), kolmannen polven kirkonrakentaja, käsityöläisporvari,
kievarinpitäjä ja maanviljelyksen uudistaja Pohjois-Karjalassa, bassobaritoni
* PIKKU-THEODOR, Theodor Tolpo pienenä, poikasopraano
* MARI, Anna Maria Tolpo, o.s. Hirvonen, edellisen vaimo, Rääkkylästä, mezzosopraano
* Axel MAGNUS Tolpo (1782–1845), toisen polven kirkonrakentaja, Theodorin isä, basso
* LOVISA Charlotta Tolpo, o.s. Walén, Magnuksen vaimo sieluna, (1784 – 1855), sopraano
* MÅRTEN Tolpo (1748-1805), Magnuksen isä, 1. polven kirkonrakentaja sieluna, bassobaritoni

Sivuosat:
* MAKKONEN, Pietari, Kerimäen kirkonrakennustyön kasööri, bassobaritoni
* NEOVIUS, Fredrik, Kerimäen kirkkoherra, baritoni
* HIRVONEN, Anna Marian isä, Voiniemen kartanon isäntä, baritoni
* WEGELIUS, Josef, Ruokolahden kirkkoherra, baritoni
* EDELFELT, Carl, arkkitehti, taidemaalari Albert Edelfeltin isä, bassobaritoni
* HELANDER, Reinhold, Sotkamon kirkkoherra, baritoni
* TUJULIN, Gustaf, kauppias Joensuusta, Sotkamon kirkon loppuunsaattaja, bassobaritoni
* TOLPOJEN TYTTÄRET, viisi eri-ikäistä tyttösopraanoa iältään 7 – 14 vuotta
* HÄÄVÄKEÄ, PALVELUSVÄKEÄ: tyttösopraanojen vanhempia 2 – 4 h

Soittajat:
* Harpisti saarnastuolin puolella vasemmalla penkkien selkänojien päälle rakennetulla lavalla
* Alttarilla oikealla pienoisorkesteri: 1. viulu, 2.viulu, alttoviulu, sello, 2 huilua, syntetisaattori ja
kapellimestari
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Tapahtumapaikat:
- Pielisjärven puukirkon rakennustyömaa 1834
- Kerimäen puukirkon rakennustyömaa 1845 ja 1847
- Rääkkylän vastavalmistunut puukirkko 1851
- Ruokolahden kirkon rakennustyömaa 1854
- Sotkamon kirkon rakennustyömaa 1867
- Tolpojen talo 1868

Esitypaikat v. 2022:
-

Ruokolahden kirkko
Kerimäen kirkko
Liperin kirkko
Sotkamon kirkko
Rääkkylän kirkko

L I B R E T T O
ALKUKUORO
( Kaikki esiintyjät alboissa sielujen kuorona alttarilta, lauletaan nuoteista, valkoiset kansiot )
1. ”Arjen sankarit” ( kaikki soittajat )
Maailman lapset päivästä päivään tarkkaavat toimia vanhempainsa.
Kirkkaita silmiä, herkkiä korvia, taitoja jatkavat kasvattajainsa.
Elämä jatkuu kaupungit kasvaa, sukupolvet toisiin vaihtuu.
Kehitys kulkee keksinnöt nostain kukoistukseen, mi jälleen haihtuu.
Yksilöiden suoritukset puroin lailla virraksi yhtyy.
Yhteistyöllä ihmiskunta onnistuu, kun siihen ryhtyy.
Jokainen talo, silta, tiet ja portit, pellot,
tarinansa meille soi kuin kaikuis kirkonkellot:
Katsokaa! Kuunnelkaa!
Pohtikaa! Oppikaa!
Arjen sankarit elää!
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1. KOHTAUS
( Pielisjärven kappelin rakennustyömaa 1830-luvulla , jossa 1832 Mårtenin poika, Theodorin isä
Magnus salvamassa hirsirungon nurkkaa, 12-vuotias poika -Theodor on mukana auttelemassa.
Mårtenin sielu seuraa kohtausta tarkasti saarnastuolista.)
Mårten:

2. ”Opit kulkee” ( happusäesteinen resitatiivi )
Vihdin pitäjänikkariksi minut kirkkoherra Lencqvist nimitti,
kahdenkolmattavuotias olin silloin, puuseppäkisällinä taitoni hankkinut.
Viisi puukirkkoa pykäsin elämäni aikana, nyt jo palaneet ovat.
Moniaita korjauksia tein ja tapuleitakin pystyttelin.
Pojastani, Magnuksesta myös kirkkojen rakentaja tuli,
kuin myöskin Theodorista, minun pojanpojastani.
Kaikki me sitä Vihdin puukirkkoa jollain lailla kohenneltiin:
Minä tein penkit, Magnus ja Theodor korjaukset tulipalojen jälestä.
Kädestä pitäen ne opit sukupolvelta toiselle kulkee.

( Magnus salvamassa hirsirungon nurkkaa, Theodor on mukana auttelemassa. )
Pikku-Theodor:

Kertokaa ukista, isä!

Magnus:

Anna temmi!

Pikku-Theodor:

Kerrotteko ukista!

Magnus:

No mitä ukista. Ukki-Martti kirkkoja rakenti ja korjaili.
Minä auttelin. Siinä opin itsekin.
Auttele sinäkin, niin opit. Anna rivettä.

Pikku-Theodor:

Miksi panette rivettä hirren väliin, isä?

Magnus:

Jotta pakkanen ulkona pysyisi. Jotta viima ei hirsien välistä kirkkohon.
Siksi rivettä, siksi rivettä.

Pikku-Theodor:

Kuinka paljon rivettä pannaan?

Magnus:

Johan kysyt! No tolkun verran. Riveessä säästele elä. Riveessä jos
säästät tai työmiehen paikassa, se aina velan maksattaa:
tuisku tupahan tulee, työmies salvokset hutiloi.

Pikku-Theodor:

Kuinka niin hutiloi?

Magnus:

Elä kysy. Usko kun sanon. Ota temmi. Sitten saat omiasi rakennella.
( huutaa apumiehelle:)
Kalle, johan on rupeama täysi. Murkinalle käymme, piippuhun
panemme ja ettonet otamme.
( Syövät evästä, isä panee piippuun ja oikaisee. Teodoria ei nukuta, hän
jää tutkimaan isän veistämää salvosta.)
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Pikku-Theodor:

Kuinka vino lohenpystö salvoksessa pitää olla?

Magnus:

Elä poika viisastele. Ei niin vino, jotta halki menee. Ei niin loiva, jotta irti
pääsee. Käy sinä koulut ja opit jotta kaiken selville saat ja viisastut....
sitten... et .... minulta... kysele....

( Nukahtaa, Pikku-Theodoria ei nukuta, hän jää tutkimaan hirrenpätkiä ja laulaa soolon )
Pikku-Theodor:

3. ”Mikä, Miksi, Miten” ( soolo, pienoisorkesteri )
Pienenä kyselin, että ”Mikä? Miksi? Miten?”.
Paljon sain selville mä maailmasta siten.
Kyselin, että mikä on tarkoituksena kirkon, tapulin ja hirren?
Miksi aukee rahapussit, kun on vuoro kollehtivirren?
:;Kuinka voisin lentää niin kuin pääskyt taivahalla?
Miten saisin myyrän lailla kaivaa nurmen alla!:;
Suurempana tiesin jo, että kirkko on temppeli Herran.
Ymmärsin myös tapulista kellonsoiton verran.
Hirren opin käyttämään mä puuksi kirkkorakennusten.
Rahapussit aukee, että sais köyhät ruokaa suihin lasten.
:;Tiedän, että ilmalaiva ihmistä voi kannattaa.
Kaivoksista myyrän lailla hiiltä voidaan irroittaa.:;
Yksi suuri kysymys on kuitenkin nyt mulla:
Miksi lainkaan mitään pitää olemassa olla?

( Isä herää, poistuvat välineineen )
2. KOHTAUS
(Näyttämökuvaksi vaihtuu Kerimäen puukirkon rakennustyömaa 1845. Vaihdon aikana Mårten
kommentoi saarnastuolista: )
Mårten:

4. ”Perimmäinen kysymys” ( happusäesteinen resitatiivi )
Tuollainen se oli, se Theodor, pienestä pitäen, aina kyselemässä.
Sillä lailla sitä oppii, kun kyselee ja katsoo miten muut tekee.
.
Vaikka ei sen olisi pitänyt tuota viimeistä kysymystä kysellä.
Kaikkihan sen tietää, että Jumala on kaiken luonut, meidät sielutkin.
Hmm, mutta mistäs se Jumala sitten on tullut?
Äääh..antaa olla..ei tämmöistä kysymystä täällä!
No kyselyllään se pojanpoika jotenkin kai pujotteli itsensä
ihan Helsinkin herrojen oppiin sinne Itentiteettikonttuuriin!
( Puhuen: )
Ja hyvinhän se siellä pärjäsi, hyvin, mutta mitäs sitten tapahtui?
Kerimäelle tarvittiin kirkko ja sille rakentaja….
6. ”Viisituhatta ihmistä” ( happusäesteinen resitatiivi )
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Ja niinhän siinä kävi, että Magnus sai Kerimäen urakan
ja otti Theodorin oikeaksi kädekseen.
Kyllä ne ihmetteli, kun saivat kirkon piirustukset käsiinsä,
että meinataanko tänne puoli Suomen kansaa mahduttaa?
mutta kirkkoherra Neovius vain vakuutteli,
että ei puolta Suomen kansaa!
Vain puolet kaikista Kerimäen seurakuntalaisista,
viisituhatta ihmistä, vii-si-tu-hat-ta!!!
( Magnus ja Theodor tulevat hirrenpätkät käsissään, alkavat sovittaa lohenpyrstöliitosta )
Magnus:

Ja niinkuin näet niin muuten on hyvin tehty Granstetin riitingin mukaan,
mutta loveukset käskin kirvesmiesten tuumalla syventää pelkäsin että
lohketa saattaa kun tuiskutalvena katolle saattaa kulmakohtiin... aah...
( painaa sydänalaansa ) ….kulmakohtiin lunta kerätä.

Theodor.

Mikä Teillä on, isä?

Magnus:

Rinnasta ottaa. Viime aikoina on merkkiä antanut.

Theodor:

Minä käsken tohtorin hakemaan. Pitkälleen käykää. Vällyjä haen.
( huutaa hirsiä. rahtaaville ajomiehille: )
Yksi ajomies heti tohtoria kylältä kyytiin! Ja tuokaa vällyjä!
(Magnus peitetään vällyillä ja Theodor jää isänsä viereen.)

Theodor:

Mikä on vointinne, isä?

Magnus:

Rinnasta puristaa. Kuolemaa tehdä taidan.

Theodor:

Tohtori on tulossa. Apu on tulossa. Levätkää vain. Te selviätte kyllä.
Yhdessä rakennamme vielä monet temppelit.

Magnus:

7. ”Kuoleman lähestyessä” ( resitatiivi ja aaria)
( resitatiivi )
Rinnasta puristaa. Kuuntele kun sanon.
Kuuntele tarkasti. Näin se on punnittu:
( aaria )
Kun minä kuolen niin täytä minun työni,
kirkko tämä kaikkineen valmiiksi saata,
jos vain sen seurakunta sinulle suo
ja intendenttikonttuuri myös sen sallii.
Äitiäs armasta puolestain myös kiitä,
että hän nurkumatta sallinut aina
kulkea mun työmaalta toiselle on!
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Viimeinen toivomus myöskin sä kuule,
nukkua saisinko viimeistä untain,
vieressä valtaisan temppelin tään.
Haudalle vielä jos raudasta ristin
merkiksi siihen kummulle laitat
silloin voin rauhassa käydä lepäämään.
Theodor:

Tohtori jo tulee, jaksakaa vielä! Minä lupaan, minä lupaan.

Magnus:

Nyt voin ma rauhassa käydä lepäämään

Theodor:

( Kuuntelee isän pulssia, pudistaa päätään, peittää isän kasvot vällyllä ja
polvistuu hetkeksi isänsä viereen, ottaa lakin päästään, vie hirsipätkät
pois ja tuo mustan vaatteen haudaksi sekä kantaa siihen rautaristin)
8. ”Isän haudalla” ( aaria, urkusäestys)
Murhetta vaikeaa, kaipausta haikeaa
rinnassain kantaa saan tyytyin vaan.
Ei kukaan vanki maan, voi tuota aavistaa
taival kun aikanaan katkeaa.
Kanssasi kulkea sain elon tiellä.
Neuvojas annoit mulle sä siellä.
Laskea nyt sinut saan, poveen isäin maan.
Sielus luokse Luojan nouskoon
eloon uuteen
enkeljoukkoon valkeaan.

( Aarian aikana isä-Magnuksen albaan verhoutunut sielu kiipeää saarnastuolitaivaaseen, jossa
isänsä Mårten ottaa hänet lämpimästi vastaan )

3. KOHTAUS
( Näyttämökuvaksi muuttuu virallinen luovutustilaisuus Kerimäen puukirkossa 1847. Mårten ja
Magnus kommentoivat: )
9. ”Jättiläisten kirkko” ( happusäesteinen resitatiividialogi )
Mårten:

Et sitten kerennyt jättiläisten kirkkoa loppuun saattaa!

Magnus:

En kerennyt, Tuoni tuli ja otti kesken kiireiden, pojalle jäi homma.

Mårten:

Niin näkyi jääneen, mutta topakastihan tuo nuori mies sen hoiti.

Magnus:

Hoitiko poika, saiko valmiiksi kolossin?

Mårten:

Sai valmiiksi, sai, katotaanpa miten selviää luovutuksesta, saako rahat?
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( Virallinen luovutustilaisuus on menossa kirkossa alttarin edessä, jossa Theodor istutetaan tuoliin
pienen pöydän ääreen. )

Neovius:

Pyytämänne parakraafin tehdystä työstänne tahdon nyt kaikkien
kuullen lukea tässä:
10. ”Temppeli on valmis” ( resitatiivi ja aaria, pienoisorkesteri säestää)
( resitatiivi )
Täten todistetaan, että
kirkonrakennusmestari Herra Theodor Tolpo
on tässä pitäjässä rakentanut
sekä sisältä ja päältä vuorannut ja maalannut
puukirkon ja kellotapulin...

"

ja että Intendenttikonttori on...
Keisarilliselle Senaatille huomauttaen
kirkon suuruudesta lausunut tyytyväisyytensä siitä,
että hän on voinut pystyttää niin suuren kirkon
annettujen piirustusten mukaan...
Kaikesta tästä annan pyynnöstä todistuksen"
( Neovius luovuttaa Tolpolle työtodistuksen, kättelee ja jatkaa puhuen )
Tämän aikakirjoihin suurena tapahtumana
merkittävän hetken kunniaksi
haluan tuoda ilmoille
vielä muutaman ajatuksen!
( aaria )
Valmistunut on nyt suur temppeli Herran
todeks tullut unelma, jost´ haaveilimme kerran.
Kerimäen seurakunnan toivehet se täysi määrin täyttää
kirkkokansan silmissä niin mahtavalta näyttää
Kiitoksemme osoitamme teille nuori Tolpo
sekä isällenne edesmennehelle, mestari niin kelpo,
oli mies, jok" päivätyöstään pitkästä nyt nurmen alla lepää
hän tuskin kunniata teille antamasta epää.
( parlando )
Puheenvuoron luovutan nyt
rakennuskassan uutteralle hoitajalle Pietari Makkoselle
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Makkonen:

( parlando)
Kiitokset kirkkoherra.
Minulla on ilo ja suuri kunnia puolestani kiittää
ja viimeisen maksuerän, kolmesataa ruplaa hopeassa
mestarille luovuttaa ynnä kuittauksen pyytää.
( Tolpo saa rahapussin tarkistaa ja kuittaa )
Lopuksi en malta olla
kirkkomme rakennusvaiheista lausumatta
muutamia riimejä jotka myös
Suomettareen aion lähettää:
11. ”Jalolle temppelille” ( aaria, pienoisorkesteri säestää )
( Pietari Makkosen runo, julkaistu Suomettaressa pitemmässä
muodossa, lyhennelmän tehnyt Paavo Joensalo 5.2.2018 )
Soittakootten seurakunta, laulakootten lapset meiän,
veisaten iloista virttä, kiitosvirttä keisarille,
joka kirkon kiitettävän, antoi rauhassa raketa,
Suomen suureksi hyväksi, seurakunnan kunniaksi.
Jos on harppusi hajonnut, karsinoitunut kanteleesi,
Laula vielä kiitosvirttä, Intendentillen iloista,
kuin on kuulusti kuvannut joka tempun temppelistä,
tehnyt kaavan kaunihimman, plaanin laittanut hyvimmän.
Siitä on nyt Jouhenniemen Aittokannan kankahalle
tehty temppeli jalompi, huone hongista rakettu,
pantu päällen paanukatto, rautarännit räystähille,
joka kulmalle kurimus, ve'entorvet toimitettu.
Vielä siitä vissi määrä korkiammallen kohottu,
torni toisella tavalla, kirkon päälle kiinni pantu.
Siinä on joka sivulla akkunoita aivan paljo,
niistä loistaapi sisälle valon kirkkahat kipunat.
Sen on rauasta rakettu, katto ruohon karvallinen.
Vielä risti viimeiseksi, tornin päähän toimitettu.
Sen on päähän kiinni pantu, ukonlanka laitettuna,
tulen tuimaksi esteheksi, pilvivalkian varaksi.
Jos ma seinistä sanoisin, aivan paljon akkunoista,
eli patsaista puhuisin, tahi lausun lehtereistä,
kun on kaikki kaunihisti, jaloimmasti jaksettuna,
kelpo mestarin mahilla, Tolpon toimella hyvällä.
Täss´ on nyt kuuluisa rakennus, julkinen Jumalan huone,
joka luonnon liikuttaapi, siihen mennessä sisälle.
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Siitä Sullen suuri Luoja, Armias avara Herra,
saanen töistäsi sanella, Kiitosvirttä veisaella.
Theodor:

( parl. ) Nöyrimmästi kiitän teitä
kirkkoherra Neovius antamanne todistuksen
ansioikkaista mainesanoista ja kauttanne myös
seurakuntaa sekä Intendenttikonttoria.
Kunnia on suuri ollut tätä hanketta rakentaa
Ilo toki vieläkin suurempi olisi,
jos isäni Magnus vieressäni seisoisi vielä.
Hänelle kiitos kuuluu,
hänelle sekä oiville opeille,
joita konduktööri Wiikiltä
Helsingin oppiaikanani sain.
Kiitokset teille kasööri Makkonen
runosta, joka poskeni punettaa.
Enhän moista kunnianosoitusta
toki ansainnut ole.
Kustannuksellain kievariin pyydän
nyt kaikkia käymään,
atrioimaan ja iloa pitämään.
Eihän monasti ihmisen elämässä
tämän veroisen urakan päätöstä juhlita.

Neovius:

Kolminkertainen eläköön -huuto
kirkonrakentaja Theodor Johan Tolpolle,
hänen edesmenneelle isälleen Aksel Magnus Tolpolle
ja Kerimäen komealle kirkolle!

Kaikki:

( kuoro ja solistit sekä yleisö johdettuna mukaan, myös Mårten ja
Magnus saarnastuolissa )
Eläköön, eläköön, eläköön!

4. KOHTAUS
( Näyttämökuvaksi vaihtuu Rääkkylän vastavalmistunut puukirkon alttari v. 1851, joka on
keskikäytävällä. Kun Mårten ja Magnus kommentoivat kohtausta, hääväki tulee etradialueelle,
sitten alttarille tulee pappi sekäTheodor odottamaan morsianta, jonka Hirvonen taluttaa papin
luo. Pappi vihkii parin elekielellä ja hänen kehotuksesta vihityt halaavat toisiaan ).
12. ”Poika tavaa jo” ( happusäesteinen resitatiividialogi )
Mårten:

Poikahan ”tavaa jo”!

Magnus:

Sanoisin, että ”lukee jo sujuvasti”!
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Mårten:

Mihin vielä ehtiikään, jos elämänpäiviä riittää.
Meillä ei kummallakaan pitkälti riittänyt, minulla viisikymmentä ja
seitsemän ajastaikaa, sinulla sentään kuusikymmentä ja neljä!

Magnus:

Kun nyt pysyisi vankasti kirkkojen rakentajana.
Sillä on vaan pienestä pitäen ollut mielessä
kaiken kansan kommervenkit ja uudenlaiset ajatukset.
Ne vie mieheltä mehut, se tiedetään!
Mitä nyt häärää tuolla Liperin perukoilla
Pielisjoen suulle keisari Nikolain perustamassa kyläpahasessa?

Mårten:

Mitä häärää?

Mårten ja Magnus:

Mitä häärää?

Magnus:

( parlando )
No sitä, että Joen kaupunkiin talon rakentaa,
kauppaporvariksi hakeutuu ja hyväksytäänkin,
vaikka porvarivalan vannottuaan sanoo, että
”kirkonrakentajaporvariksihan minut olisi pitänyt hyväksyä,
mutta kun ei protokolla sellaista nimikettä tunne!!!
( naureskelevat )
15. ”Jatkuuko suku?” ( happusäesteinen resitatiividialogi )

Mårten:

Porvarien protokollat, pyh!

Magnus:

Kaikenlaista turhuutta, minähän ennustin!
Talon rakenti sinne Pielisjoen suun kaupunkiin.
Kievari piti taloon laittaa, sinne yösijat käypäläisille,
trahteerausta niille ja kaiken kukkuraksi
viinaluvat juopottelun edistämiseksi!

Mårten:

Viina on kaiken pahan alku ja juuri.

Magnus:

Onneksi sai sentään sen Rääkkylän kirkon urakan,
mutta sitten sitä tehdessään alkoi kiemastella Voiniemen kartanon
isäntä Hirvosen 19 -vuotisen tytön kanssa.
Mitähän siitä seuraa. Voi voi!

Mårten:

Mitäkö seuraa, no lapsosia tietenkin.
Johan tuon on aika akottua,
kaksikymmentäseitsemänvuotisen uroksen!

( Resitatiivien päätyttyä Teodor ja Anna Maria juuri vihittynä parina astelevat hääväen luokse
estradin luo, jossa heidät otetaan vastaan onnitteluin ja lauluin )
Yleisö ja Lovisa:

16. ”Kesäiselle liitolle” ( yleisö johdettuna, Lovisa ja urkusäestys )
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Yleisö:

( lausuen )
Onnea onnea auvoisaa
punainen tupa ja perunamaa
rakastavaisia odottaa
nyt kun he yhtehen saa.

Lovisa:

Nyt kaikki lintuin äänet soi, on luonto riemuissaan.
Taas Luoja meille kesän toi, soi viesti kautta maan:
”Nyt juhlan aika meillä on, siis tulkaa kaikki joukkohon
ja Häntä kiittäkää!”

Yleisö:

( lausuen )
Olkohon kanssanne onnekkuus,
tulkohon lapsia viisi, kuus"
joissa touhu ja tarmokkuus,
sukupolvemme uus!

Lovisa:

Te käytte suureen maailmaan ja työhön, taistohon.
Kun saatte päivän onnekkaan, se Luojan armo on.
Jos valtaa murhe, ahdistus, tai uhkaa vaara, vaikeus,
niin Häneen turvatkaa!

Yleisö:

( lausuen )
Työtä ja toimea riittäköön
tupanne talvisin lämmitköön
sydän rinnassa kiittäköön
Jumalaa ylistäköön!

Lovisa:

Niin riemuinen on päivä tää, kun käytte liittohon. Ja olkoon onni
kestävää kuohuissa kohtalon. Siis käsi käteen liittäkää, ja Isää Taivaan
kiittäkää! Hän teitä siunatkoon!

Yleisö:

( lausuen )
Kun Hän teidät yhtehen toi
rakkauden armolahjan soi.
Juhlaa kaikki nyt ilakoi,
matkanne alkaa voi.
( Heittävät riisiä ja kukkia parin päälle, Hirvonen paukauttaa käsiään,
karaisee kurkkuaan ja osoittaa sanansa morsiusparille. )

Hirvonen:

( puhe ) Rakkaat nuoret Anna Maria ja Theodor.
Hirvosten ja Tolpojen läsnä olevien sukujen puolesta
lausun Teille parhaimmat onnittelut.
Kaksi vuotta sitten etsimme rakentajaa
seurakuntamme kokouksessa kirkolle,
jonka suunnitelmat intendentti Lohrmann
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oli juuri saanut valmiiksi.
Kokousväen joukosta nousi esille tämä mies,
joka sulhona nyt seisoo
minun tyttäreni vieressä.
Kerimäen kirkkokolossin rakentajana
tarjoutui hän juurivalmistuneen temppelimme
rakennustyöt johtamaan,
puusepäntyöt tekemään
ja tilit pitämään.
Palkkioksi pyysi hän tuhat rublaa hopiassa,
vapaan asunnon, kolmekymmentä tynnyriä ruista
sekä kaksi naulaa voita joka talosta.
Mies työnsä hoiti ja palkkansa ansaitsi.
Kummasti vaan nyt kuukausi sitten
kammariini asteli ja Anna Mariaamme puolisokseen pyyti.
No minä sanoin, että
eihän se tämmöinen palkka kontrahtiin kuulunut.
"Eihän se kuulunut" sanoi tämä mies,
"vaan kun se rakkauven tauti ei kontrahteja kysele", se sanoi.
No minä sanomaan, että
tokihan se kirkkokin on parempi
kuin mitä tilatessa arvailtiin
joten menköön tyttö litkoina
tolkuksi todetulle miehelle.
17. ”Onnea ja iloa” ( resitatiivi ja aaria, pienoisorkesteri säestää )
( resitatiivi )
Menköön tyttö, sanoin,
semminkin kun on itse
Tolponsa valinnut ja päättänyt,
eikä Hirvosen suvun naisten päätä
tunnetusti mikään käännä.
( aaria )
Onnea vaan iloa, tuhannen perunakiloa
morsiolle hyvinvoivalle ja sulholle oikein oivalle.
Nyt juhlaväen tie Voiniemehen vie
Sinne tulkaat syömään ja leikkiä lyömään
Uutta Tolpon pariskuntaa siellä onnitelkaa,
nyt kirkonrakentajallemme ei olla mitään velkaa.
Onnea nuorelle rouvalle!
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Juhlaväki :

Onnea nuorelle rouvalle!

Hirvonen:

Onnea kirkonrakentajalle!

Juhlaväki :

Onnea kirkonrakentajalle!

Hirvonen:

Onnea nuorelle avioparille!

Kaikki:

Onnea nuorelle avioparille!

( Theodor kumartaa Marialle ja pyytää tätä häävalssiin, tanssivat ja Mari laulaa Theodorille. )
18. ”Sinut sain” ( aaria, pienoisorkesteri säestää )
Sinut sain, armahain, epäröinyt en lain,
kun tanssiin minut veit ja autuaaksi teit.
Sinä mukaasi minut veit!
Olen sun, Sinä mun, sitä ootan mä kun,
lapset kanssasi mä saan ja perheonnen jaan.
Kanssas perheonnen jaan.
Meitä kohtalo kuljettaa. Elon ilta kun saa,
teemme matkaa vuosien toisiamme tukien.
Sinut sain, Sinut sain, Sinut sain!

5. KOHTAUS
( Näyttämöasetelmana Ruokolahden kirkon rakennustyömaa 1854. Mårten ja Magnus
kommentoivat: )
19. ”Kirves sängyn alle?” ( happusäesteinen resitatiividialogi )
Mårten:

No olihan ne komiat häät!

Magnus:

Oli, oli, sitä en kiellä!

Mårten:

Ja hyvin on sukukin jatkunut, tyttöjä tullut joka toinen vuosi.

Magnus:

On tullut on ja taas ovat nisut uunissa paistumassa.
Tulisiko nyt edes poikalapsi, kirkonrakentajien töiden jatkaja?

Mårten:

Tyttöjä, tyttöjä vain työntää! Kirves pitäisi panna aviovuoteen alle,
oikein komea piilukirves pitäisikin!

( Rakennustyömaalla Theodor katselee Vegeliuksen kanssa Edelfeltin ”riitninkejä”. Sivummalla p
pälättää neljä ”Ruokolahden akkaa” Albert Edelfeltin taulun tapaisessa asetelmassa. )
Theodor:

Komiahan tästäkin temppelistä tulee, komia!
Hyvät ovat intendentti Lohrmannin aivoitukset
ja tarkasti on arkkitehti Edelfelt riitningit laatinut,
ei ole niissä moitteen sijaa.
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Vegelius:

Oivallisesti olette Tolpo suunnitelmiani noudattanut,
hyvään maahan ovat Wiikin aikoinaan antamat opetukset langenneet
Vauhdilla on kirkon runko noussut johdollanne, milloin voimme nähdä
ristin kohoavan korkeuksiin ja vihkiäisjuhlan pitää?

Theodor:

Ensi vuoden syksyllehän sitä alun perin suunniteltiin,
mutta aion lisätä työväkeä, jotta jo keväällä valmista tulisi,
kun itseni pitäisi heti alkukesästä siirtyä Nurmekseen
isäni Magnuksen suunnitteleman kirkon perustuksia
sulaan maahan laittamaan ja runkoa nostamaan.

Vegelius:

Mainiota, mainiota. Otankin jo piispaan yhteyttä, että varautuu
tulemaan ja temppelin vihkimisen suorittamaan.
Arkitekt Edelfelt! Tulkaapas tänne,
Mitäs ihmettä te siellä katselette?

Edelfelt:

Tullaan, tullaan herra Intendentti.

20. ”Aitoja akkoja” ( resitatiivi ja aaria )
( resitatiivi, triosäestys: )
Suokaatten anteeksi kaikki, hieman sekaisin olen onnesta,
kun vaimoni synnytti minulle kolme viikkoa sitten
vuosikausia toivomamme poikalapsen.
Albertiksi hänet kastoimme
ja kovasti toivon hänestä tulevan se,
mitä itsestäni ei koskaan tullut: taidemaalari!
( aaria, ja orkesterisäestys )
Nuorna miesnä haaveilin mä taiteilijaurasta.
Eipä aina ihmiselo kulje, niinkuin itse toivoi.
Kohtalo kas kummasti voi haaveet rikki purasta.
Taidekoulun tutkinto kun tyssäsi, oi voi voi!
Katselin mä äsken tuossa Ruokolahden eukkoja,
heillä kyllä kotitarpehiksi riittää tarinaa.
Hameet, essut värikkäät ja ilmeet tosi tiukkoja.
Valkoiset ja ruudulliset huivit päitä verhoaa.
Liiaksi nyt taitehessa, herrasdaamit kekkuilee.
Eipä niitä ateljeeriin malliks pitäis raahata.
Puuterille tuoksuvat ja katsojalle keimailee.
Jonkun pitäis viimeinkin myös maalaisakat maalata!
Suuri olisi onneni jos pojasta polvi paranis.
Jos hän pääsis taidekouluun opit oivat ottamaan.
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Ehkä joskus nuokin akat, kankaallensa suttailis.
Pääsis niitä kaikki kansa, näyttelyissä tutkimaan!
Vegelius:

( Puhuen )
Rohkeita aatteita, arkitekt Edelfelt, ylen rohkeita.
Mutta onnea teille, kunnianarvoisalle vaimollenne
sekä vasta syntyneelle pojallenne.
Tulkoon hänestä toiveittenne mukaan
oikein roima ruokolahden ja muidenkin akkojen maalari!
Lähdetään, kyyti odottaa!

6. KOHTAUS
( Näyttämökuvaksi vaihtuu Sotkamon kirkon rakennustyömaa marraskuussa 1867. Mårten ja
Magnus kommentoivat: )
21. ”Joitakin onnistaa” ( happusäesteinen resitatiividialogi )
Mårten:

Joillekin niitä tulee poikalapsia, joillekin ei.
Mutta onnea vaan Edelfeltille!

Magnus:

Tapahtukoon niin, onnea, onnea!

Mårten:

Jospa hänen pojastaan tulisi isän toiveiden mukainen,
niin kuin sinustakin tuli.

Magnus:

Ja minun pojasta. Onnekkaitahan me ollaan.
Ja onnekashan tuo Theodorkin on,
kun on jo melkoisen talon isännäksi yltänyt
ja monet kirkot rakentanut.
Kun vain olisi pysynyt lestissään, mutta ei!
Nyt jo pitää kaikenkarvaisia kievareita joka pitäjään pykätä!
( puhuen )
Ja kun sen talon Joensuuhun rakenti, niin puhuivat, että ei
lopputakastuksessa mennyt läpi, kun oli yksi uuni rakennettu
”plangun bääll!”

23. ”Maailma on paha” ( happusäesteinen resitatiividialogi )
Mårten:

Maailma on paha, ihmiset ilkeitä!

Magnus:

Ja ymmärtämättömiä, ylen ymmärtämättömiä!

Mårten:

Lieneekö tuossa juorussa perää?

Magnus:

Pelkkää panettelua ja tuulesta temmattua.
Ikinä ei Theodor teettäisi piippua blangun bääll, ei ikinä!
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( puhuen )
Mutta ei se kievarihommakaan sille riittänyt. Vielä alkoi talonpojille
saarnata maanviljelyksen uusista opeista ja säästäväisyyteen
kelkkaansa käännyttämään.
Mårten:

26. ”Kelkka on käännettävä” ( happusäesteinen resitatiividialogi )
Kelkka on kai minunkin käännettävä. Mies taitaa saarnata asiaa.
Näinä nälkävuosina moni talonpoika mieroon joutuu,
jos ei huolella talouttaan hoida ja peltojansa kukoistamaan saa.

Magnus:

Paraskin saarnamies! Itsellään on velkoja veljelleen.

Mårten:

On velkoja, mutta on saataviakin, kyllä ne asiat lutviintuu.

Magnus:

Lutviutuisi, jos terveys kestäisi. Liian monta rautaa on tulessa.

( Sotkamon kirkon ankealla työmaalla Theodor pahasti rampaantuneena mukanaan vaimonsa Mari
ja joensuulainen kauppias, Gustaf Tujulin. )

27.”Oppi isän kohtalosta” ( res/aaria/ensemble, pienoisorkesteri )
Helander:

( Res. ) Hyvänen aika, Tolpo, mitäs teille on käynyt? Keitäs tässä?

Mari:

( Res.) Minä olen hänen vaimonsa Maria, tässä on kauppias Gustav
Tujulin Joensuusta.

Helander:

( Res. ) Päivää päivää. Onko pahastikin asiat?

Mari:

( Res.) Pahasti on, lääkäri sanoo, että aivohalvaus, ei voi työtään jatkaa.

Tujulin:

( Res. ) Tolpon kanssa on tilanteesta neuvoteltu, hän kertokoon.

Theodor:

( aaria/ensemble )
Aika on tullut kohdallani,
elämän kiireistä käydä luopumaan

Mari:

Voi minun rakasta miesparkaani!

Theodor:

Johdosta vaikean sairauteni,
ehdotuksen seuraavan siksi mä teen:

Mari:

Voi minun rakasta miesparkaani!

Theodor:

Toivon, että rehti kauppias Tujulin puolestani,
hyväksyttäis urakkani loppuun hoitamaan.
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Tujulin:

Näin sitä on suunniteltu, minä hoidan urakan.

Theodor:

Isäni Magnus kesken töiden,
Kerimäen kirkolla syliini voipui.

Helander:

Olen siitä kuullut!

Theodor:

Sydämensä raskaan työtaakan alle taipui.
Kohtaloa hänen en tahtoisi käydä toistamaan.

Helander:

Voi mikä kova kohtalo!

Theodor:

Seurassa tytärten ja vaimoni jo harmaan.
Tahtoisin käydä luokse Luojani armaan.

Mari:

Voi minun rakasta miesparkaani!

Helander:

( parlando)
Tottahan toki, Theodor hyvä, tottahan toki,
urakka siirretään Tujulinille tahtonne mukaan.

( sopimus urakan siirrosta vahvistetaan kädenpuristuksin, Theodor talutetaan pois )

7. KOHTAUS
(Näyttämökuvaksi vaihtuu Tolpojen koti Liperissä 25.3.1868. Mårten ja Magnus ovat apeissaan.
Eivät puhu mitään, vain harppumusiikki heidän takanaan soi )
28.”Loppu lähestyy” ( pelkkä harppumusiikki )
( Theodor on kuoleman kielissä sängyssään, Anna Maria ja lapset sekä palvelusväkeä ympärillään.
On pula-aika ja säästäväisen miehen on kaatanut aliravitsemus ja sen myötä jo aiemmin
aivohalvauksen saaneeseen mieheen on iskenyt tuntematon tauti. )
Theodor:

Onko tytöt täällä?

Mari:

On tytöt ja minä, vaimosi Mari, kaikki olemme tässä sinun ympärilläsi.

Theodor:

Vettä tilkkanen, Anna Maria hyvä!

Mari:

Juohan tästä ja sitten kasvoja pyyhin,
hiessä olet yltä ja päältä.

Theodor:

Siellä Savonrannalla…..

Mari:

Annahan olla sen Savonrannan asian ja kaikki muutkin huolet.
Veisattaisiinko se sinun lempivirtesi, jonka kirkkoherra Neovius sai
Turussa siltä englantilaiselta papilta ja opetti sinulle?
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Theodor:

Veisatkaa virsi! Loppu on lähellä…
29. ”Elämän vaakakupit” ( Virsi 555 ja Lovisan aaria urkusäestyksellä )

Mari, lapset, yleisö:

( a cappella, kapellimestari johtaa )
Oi Herra luoksein jää, jo ilta on
ja kadonnut on valo auringon.
Ken muu mua murheissani lohduttais,
kelt´ turvan hädässänsä sielu sais.

( Lovisan sielu ilmestyy albassa sängyn taakse näkynä, josta vain Theodor on tietoinen )

Lovisan sielu:

( aaria )
Sinun elämäsi poikani Theodor,
on kuin apteekkarin vaakakupit:
toisessa ovat lääkkeinä kaikki hyvät tekosi,
toisessa painoina koettelemuksesi.

Mari, lapset, yleisö:

Päiväni rientää kohti loppuaan,
on ilo maallinen kuin varjo vaan.
Ei ole täällä mitään pysyvää,
vai sinä Herra sinä luoksein jää.

Lovisan sielu:

Sinun hyvien tekojesi lääkkeinä,
monet seurakunnat saivat temppelin,
ja talolliset opetusta viljelyksentaitoonsa,
kievarilaitosta myös sinä kehitit.

Mari, lapset, yleisö:

Sä pahan väijytykset turhiks teet,
sä tuskat liennät, kuivaat kyyneleet.
Miss´ on nyt kuolema, sun voittosi,
kun Herra Jeesus olet kilpeni.

Lovisan sielu:

Sinun koettelemustesi punnuksina
isäs Magnus, käsivarsillesi raukes.
Ja Savonrannan urakkaa ei Lohrman sulle antanut.
Sotkamon kirkkokin kesken sulta jäi.

Mari, lapset, yleisö:

Sun Herra ristisi mua valaiskoon,
kun tieni painuu kuolon laaksohon.
Sen valon tieltä varjot häviää.
Eläissä, kuollessa sä luoksein jää.

Lovisan sielu:

Rakas poikani, tasan ovat punttisi,
kaiken pahan olet saanut anteeksi.
Pois heitä nyt pettymykset sekä turhat huolesi,
rauhassa voit sinä lepoon käydä nyt!

( Lovisan sielu haihtuu pois, Mari ryhdistäytyy, silittää Theodorin otsaa, josta Theodor virkistyy. )
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Theodor:

Sanottavaa olisi..

Mari:

Lepäisit vain, väsytät itsesi.

Theodor:

Sanottavaa on, tottelehan nyt… Onko tytöt tässä?

Mari:

Voi hyvä isä, näinkö on asiat...

Lapset:

Tässä olemme, Teitä kuuntelemme isä.

Theodor:

30. ”Viimeisten kiitosten aika” ( Resitatiividialogit ja aaria ) )
( resitatiivi, trio säestää )
Tahtoisin kertoa....
kun ukkinne kuoli Kerimäellä....
minun kauttani...
kiitokset lähetti...
vaimolleen, mummollenne...,
anopillesi Lovisalle.
Niin jotta...
minäkin teille kaikille...
tahtosin sanoa...
hyvän sanan...
kiitoksen...

Mari:

( parlando ) Magnus oli hyvä mies ja niin olet sinäkin. Sinä se kiitokset
ansaitset!

Theodor:

( resitatiivi ) Sitten on vielä yksi asia... hautapaikasta...

Lapset:

( parlando ) Ei isä kuole!

Mari:

( parlando ) Lepäisit nyt, niin paranet....

Theodor:

( aaria, orkesterisäestys )
...hautapaikasta sen vain sanoisin...
isän tavalla...
tahtoisin nukkua...
kirkon vieressä...
kirkon rakentaja...
sinne haudatkaa...
sakastin oven puolelle...
papinportin lähelle ...
rautaristi päälle....

Lapset:

Isä !
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Mari:

Theodor hyvä, sinun on levättävä!

Theodor:

( resitatiivi )
Enkä minä sille Lohrmannille....
enää kaunaa kanna...
enkä sille...
Joensuun...
rakennusinspektöörille....
( parlando )
enhän minä... tiennyt että....
matkalla ollessani...
miehet tekivät...
sen uunin...
plankun...
pääll....

(Mari kumartuu jäähyväisille ja sulkee vainajan silmät, lapset peittävät kasvot käsiin )

LOPPUMUSIIKKI
( Mårtenin ja Magnuksen tukiessa taivaassa toisiaan Theodor peitellään vuoteellaan omaistensa
toimesta suuren valkoisen lakanan alle. Hänellä on ollut jo alba päällä peiton alla ja
harppumusiikin 30. ”Loppu lähestyy” alkaessa hän lähtee kulkemaan kohti saarnastuolitaivaasta
alas saapuvaa isäänsä ja isoisäänsä. Avustajat vievät sängyn, pöydän ja tuolit sivummalle. Sitten
kaikki muutkin esiintyjät pukeutuvat alboihin ja saapuvat estradille asettuen
loppukuoroasetelmaan.
31. ”Kirkonrakentajain kiitosvirsi” ( kaikki laulajat ja soittajat )
Lapset ja vanhemmat:

Kuulkaat, kellot kirkkojemme, meitä kutsuu taivaaseen:
Siellä sielut rakkaittemme, löytää voimme uudelleen.
Siellä Taivaan linnut laulaa, soitto soi ja urut pauhaa,
kutsuu joukkoon valkoiseen.

Kirkonrakentajat:

Yhdessä nyt rakennamme valokirkon valtaisan.
Alttarille asetamme, ristin kultaa hohtavan.
Tiensä sinne luodut löytää, kohti Isän armopöytää,
jälkeen maisen elämän

Solistien kuoro:

Kiitoksemme kantakaamme, Hälle, joka meidät loi.
Rakkaallemme antakaamme anteeksi, jos murheen toi.
Auvoisuuttaan Taivas tuhlaa, viettäkäämme riemujuhlaa,
jonka meille Herra soi!
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Kaikki yhdessä:

Elämäksi kuolo vaihtui, Taivaan portit aukeni.
Ahdistukset pois nyt haihtui, pahan valta raukeni.
Syleillä me jälleen saamme, yhdessä myös kaiken jaamme,
kiitoksemme kajahtaa:
Laulakaa! Soittakaa! Iloitkaa! Riemuitkaa!
Sankarit sieluina elää!

*******

