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Sellokonsertti 

Keskiviikkona 14.1.2015 alkaen klo 19.30 

Temppeliaukion kirkossa (liput 30 euroa) 
 

TERVETULOA 

Sellokonserttiin keskiviikkona 14.1.2015 klo 19.30 alkaen, Temppeliaukion kirkko 

Liput 30 euroa 

Järjestäjänä Töölön Rotaryklubi, Piiri 1420 

  



Ohjelma 

Antonio Vivaldi,  Sonaatti nro 9 g-molli kahdelle sellolle 

Preludi 

Allemanda 

Sarabande 

Giga 

Richard Wagner, Lohengrin, katkelma neljälle sellolle 

Sofia Gubaidulina, Fata Morgana kahdeksalle sellolle 

Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras nro 1 kahdeksalle sellolle 

Embolada 

Modinha 

George Gershwin, Summertime 

 

Väliaika 

 

Pjotr Tshaikovski, Andante Cantabile viidelle sellolle 

Aija Puurtinen, Noita ja Aurinko Isäni sopraanolle ja neljälle sellolle 

Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras nro 5 

Aria 

Danza 

Astor Piazzolla (vahvistuu myöhemmin) 

 

 

Esiintyjät 

Piia Komsi, sopraano 

Sello-orkesteri: 

Martti Rousi 

Jaani Helander 

Lauri Kankkunen 

Jonathan Roozeman 

Markus Hallikainen 

Oskari Holopainen 

Barbara Musafia 

Lauri Rantamoijanen 

 



Konsertin ja hankkeen tavoite 

 

Sellokonsertista kertyneet varat käytetään kokonaisuudessaan Töölön Rotaryklubin kansainvälisen 

hankkeeseen, jonka tavoitteena on osaltaan mahdollistaa Intian slummeissa asuvien lasten koulunkäynti 

ja täten tarjota heille edellytykset teknologiapainotteiseen, kestävän kehityksen mukaiseen 

yhteiskuntaan  

 

Yli 50 % Intiassa asuvista naisista on lukutaidottomia.  4 % Intian lapsista ei koskaan aloita koulua ja 

arviolta yli 200 miljoonalta lapselta jää koulu kesken. Lukutaidottomuus yleensä sekä naisten ja tyttöjen 

turvaton asema on muodostumassa kestämättömäksi ongelmaksi. 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien 

tyttöjen joukossa koulun keskeyttäneiden osuus kasvaa rajusti, sillä 25 %:ssa  Intian kouluissa ei ole erillisiä 

WC-tiloja tytöille ja 58 %:ssa  kouluista ei ole kunnollisia WC-tiloja tytöille.   

Suomalainen 2009 perustettu asiantuntija järjestö ”Asian Green Megacities 

Association”(www.asiangreenmegacities.fi) on käynnistämässä Intiassa laajaa kestävään kehitykseen ja 

ympäristöpedagogiikkaan perustuvaa oppimisympäristö /kouluhanketta yhteistyössä Suomen Rotarit ry:n  

ja Intialaisten rotarien kanssa. Hankkeessa rakennetaan koulurakennukset bambuelementeistä 

modulituotantona (maailman ensimmäiset kaksikerroksiset bamburakenteet), käytetään energiana 

aurinkoenergiaa, ja opetusvälineinä korkean teknologia mukaisia tähän tarkoitukseen erikoisesti 

suunniteltuja elektronisia mobiilialustoja ja pelejä. Keskeistä opetuksessa on, että lapset oppivat 

ympäristöstään ja toimivat yhteisöissään ns. muutosagensseina.  Slummeissa asuvien perheiden työttömät 

vanhemmat sitoutetaan lastensa koulunkäyntiin työllistämällä heidät koulun yhteydessä olevan 

vertikaalisen ruuantuotannon avulla (ns kaupunki-viherviljelmät ja suljettu kalankasvatus). Koulussa on 

kompostoivat kuivakäymälät erikseen tytöille ja pojille ja niissä syntyvällä lopputuotteella lannoitetaan 

maata sekä viher- että bambuviljelmillä. Opetussisällössä on keskeisessä asemassa hygienia ja sen merkitys 

niin tartuntatautien estämisessä, hyvinvoinnin edistämisessä kuin myös ruokaturvallisuudessa.  

 

Myös Töölön Rotaryklubi on mukana hankkeessa. Klubi osallistuu hankkeeseen edistämällä erityisesti 

hygienia-, sanitaatio- ja puhdasvesi-asioita ja osallistuu näiden opettamiseksi tarvittavien elektronisten 

pelien ja alustojen tuottamiseen.  Tehostettuun hygieniaan ja sanitaatioon perustuvalla hankkeella voidaan 

merkittävästi edistää köyhissä olosuhteissa elävien lasten terveyttä ja hyvinvointia.  

 

 

http://www.asiangreenmegacities.fi/

