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Kansainvälisesti tunnettu espoolainen lapsi- ja nuorisokuoro Tapiolan kuoro julkaisee 
maailman luontopäivänä 3.3.2021 ilmastonmuutosaiheisen musiikkivideon. Ajankohtaista 
ja herättävää teemaa käsittelevän videon rooleissa nähdään kuorolaisten lisäksi 
suomalaisia tähtinäyttelijöitä. 
 
Kolme- ja puoliminuuttisen teoksen on säveltänyt englantilainen Tim Cain ja videon on 
ohjannut suomalainen Klaus Welp. Näyttelijäkaartissa loistavat Laura Birn, Tommi Korpela, 
Pihla Viitala sekä Jasper Pääkkönen. Rautaisen nelikon vastanäyttelijöinä esiintyvät 
Tapiolan kuorossa laulavat nuoret: Elsa Malmberg, Anton Seppänen sekä Aino Hyökki.  
 
”Viime vuosien suuritöisimmät videoprojektini ovat liittyneet ilmastonmuutokseen, 
eikä paukkuja säästelty tässäkään projektissa. Kuten monet meistä, kamppailemme 
syyllisyydentuntojen kanssa, ja toivoisimme voivamme tehdä enemmän. Upean kuoron sekä 
huippunäyttelijöiden kanssa pääsimme yhdessä käsittelemään elintärkeää aihetta”, kertoo 
ohjaaja Klaus Welp.  
”Vanhempina teemme jatkuvasti suuria uhrauksia ja ponnisteluja lastemme eteen, mutta 
usein huolenpitomme ei tunnu yltävän heidän tulevaisuuteen asti”, Welp lisää. 
 
Teos käsittelee ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ahdistusta etenkin lapsen ja nuoren 
näkökulmasta. Säveltäjä ja akateemikko Tim Cainin teos on yksi Tapiolan kuoron vuonna 
2019 järjestämän kansainvälisen sävellyskilpailun voittajista. Teoksen sanat pohjautuvat 
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ruotsalaisen ympäristöaktivistin Greta Thunbergin YK:n ilmastokokouksessa 23.9.2019 
pitämään puheeseen.   
”Greta Thunbergin puhe on hämmästyttävä. Vaikka se on hyvin perusteltu ja lainaa 
tieteellisiä tosiasioita, hänen sanansa ovat täynnä intohimoa. Säveltäjänä minun ei tarvinnut 
miettiä, miten tulkita niitä – sanat puhuvat puolestaan. Lisäksi Tapiolan kuoron kaltaisten 
laulajien kanssa tiedän, että he kommunikoivat Gretan sanoman kaikella sillä tunteella ja 
voimalla, josta kuoro tunnetaan”, kommentoi Cain sävellystään. 
 
Näyttelijä Tommi Korpela jakaa säveltäjän näkemyksen. 
”Tämä hanke on pyyteettömän kaunis. Aikakautemme hienoin ja tärkein puhe ja loistava 
Tapiolan kuoro. Oli pelkästään kunnia päästä mukaan”, toteaa Korpela. 
 
Tapiolan kuoron taiteellisena johtajana vuodesta 2008 toiminut MuM, kuoronjohtaja ja 
sopranista Pasi Hyökki: 
”On hienoa ja tärkeää, että lapsikuoroa pidetään vakavasti otettavana instrumenttina ja 
sille sävelletään oikeaa ja ajankohtaista musiikkia. Greta Thunbergin teksti sopii tietenkin 
myös erityisen hyvin nuorten laulajien esittämäksi. Tätä teosta on ollut ilo harjoitella aidosti 
motivoituneiden laulajien kanssa. Aiheen tärkeys on välittynyt myös läpi koko projektiin 
osallistuneen huippuammattilaiskaartin. Siitä olemme tietenkin valtavan kiitollisia.” 
 
Video julkaistaan keskiviikkona 3.3.2021 klo 16.00 Tapiolan kuoron Facebook- ja YouTube-
kanavilla. 
Musiikkivideo on ensiesityksen jälkeen nähtävillä myös Tapiolan kuoron sivuilla osoitteessa 
www.tapiolankuoro.fi .  
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